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Thema:

Grijs ijs met haren
Tirza is blij, want het is zomer.

En zomer betekent: ijs!

Maar er is een nieuwe ijsman in de straat.

Een rare ijsman.

Zijn ijs is grijs en harig en heel erg vies.

‘Het is gezond ijs!’ zeggen haar ouders.

Maar ijs moet lekker zijn, vindt Tirza.

En niet gezond.

Dus verzint ze een heel vies plan ...

met haren
Yorick Goldewijk
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fantasie
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zomer
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De Wijsman

Op straat klinkt een bel.

En wat voor een bel!

Ik wacht al zo lang ...

Ben de tijd kwijt geraakt.

Zo lang als de herfst.

De winter daarna.

Toen ook nog de lente.

De tijd duurde maar.

Een jaar moest ik wachten.

Maar nu is het klaar.

De zomer is hier.

De ijsman is terug!

‘Mag ik?’ roep ik.

Mijn moeder moet lachen.

‘Eén bol, lieverd,’ zegt ze.

‘En echt geen geknoei.’

‘Ja mam!’ roep ik blij.

Ik hol van de trap.

Ik schiet in mijn slippers.

En vlieg de deur uit.
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Wat zal ik nemen?

Alles is lekker ...

Zo zoet en zo romig.

Zo koud en zo zacht.

Het tintelt en sizzelt.

Het siddert en prikt.

Kies ik voor aardbei?

Of peer?

Of framboos?

Toffee of mokka?

Kaneel of meloen?

Mango of –

Huh?

Is dat wel de ijskar?

Ik kijk nog eens heel goed.

De ijsman is anders.

Niet kleurig en blij.

Maar knorrig en grijs.

Ook de ijskar is vreemd.

Alle kleur is eruit.

Hij was wit met rood.

Maar nu gewoon grijs.
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‘Bent u de ijsman?’ 

vraag ik verward.

De man schudt zijn hoofd.

‘Nee,’ zegt hij bars.

‘Ik ben de Wijsman.’

Hij wijst naar wat letters.

Ze staan op de kar.

Nu zie ik ze pas.

De letters zijn ook grijs.

En haast niet te zien.

Ik knijp met mijn ogen.

Dan spel ik: WIJS IJS.

Wijs ijs, wat is dat?

Ik kijk in de kar.

Het ijs lijkt heel raar.

De kleur is niet goed.

Niet roomwit van roomijs.

Niet rood van framboos.

Niet roze van aardbei.

Of geel van banaan.

De kleur is ook grijs.

Zo grijs als de ijskar.

Zo grijs als de Wijsman.

Vies grijs, als tapijt.
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De Wijsman kijkt nukkig.

‘Kies dan,’ zegt hij nors.

‘Smaken genoeg, hoor.’

Hij lacht, maar niet aardig.

‘Is er soms iets?’

Ik schud met mijn hoofd.

Maar toch is er wel iets:

het ijs lijkt heel vies.

Ik kijk naar de bakken.

Ik tel er wel tien.

Maar de kleur is gelijk:

tien keer vies grijs.

Ik kijk nog eens goed.

Zijn dat nu stukjes?

Is het nu harig?

Als harig tapijt?
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Grijs ijs met haren

‘Ik zal je vertellen

welk ijs ik hier schep,’

begint de Wijsman.

En hij opent de klep.

‘Dit hier is prei.’

Hij wijst naar iets grijs.

‘En dit is dan haver.’

Hij wijst naar iets grijs.

‘En dit smaakt naar ui.’

Hij wijst naar iets grijs.

‘En dit is van kever.’

Hij wijst naar iets – wat?!

‘Kever?’ roep ik.

Ik kijk naar de Wijsman.

‘Bedoelt u echt ... kever?’

De Wijsman knikt kort.

Hij lacht, maar niet aardig.

‘O zeker, klein meisje.

Kevers zijn voedzaam.

En heel erg gezond.

En ook al zo fijn:

ze knarsen zo lekker.’
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Dan grijnst de Wijsman.

En zie ik zijn tanden.

Zag ik daar pootjes?

Ik gruwel ervan.

Dat ijs eet ik nooit!

Maar welk ijs dan wel?

‘Heeft u ook aardbei?’

vraag ik dan maar.

De Wijsman kijkt boos.

Zijn blik lijkt te vonken.

‘Wat zeg je daar nou!’

roept hij heel hard.

‘Aardbei? 

Ben je wel goed bij je hoofd?

Denk je soms dat ik die rommel verkoop?

Zo zoet dat je tanden er barsten van krijgen?

Zo roze dat je ogen hun kassen uit springen?’

Ik schud met mijn hoofd.

Ik durf niet te knikken.

Maar stiekem bedoel ik

nu juist wat hij zegt.

‘Je vindt hier geen kleurstof,’

vertelt hij vol vuur.
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‘Geen smaakstof, geen suiker,

geen vet en geen gif.

Alleen goede dingen.

En daarvan heel veel:

vezels en voezels.

En vitaas en vlanzen.

En ook zo gezond:

fla-fi-lo-fiden.

Stuk voor stuk nodig  

voor meisjes en jongens

die hard moeten groeien  

en slim moeten worden.’

Ik knik naar de Wijsman.

Maar stiekem denk ik:

Als je dit ijs eet,

dan ben je juist dom ...

Maar toch wil ik ijs.

Dat kan ik niet helpen.

Dat hoort als je kind bent.

Dat weet iedereen.

Zal ik iets proeven?

Haver misschien?

‘Doet u maar haver,’

zeg ik heel zacht.
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