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“Warempel, kijk nu eens: de smeerlap geleidt hier het smerige schepsel, 

zoals inderdaad steeds een godheid gelijkende types bijeenbrengt. 

Waar breng je dat mormel naartoe, vervloekte verzorger van varkens, 

die zielige schooier, die gulzige aasgier en vreter van restjes?    

Zo iemand die dikwijls bij deurposten staat en zijn schouders kapot leunt 

en bedelt om kruimels en kliekjes, nog eerder dan zwaarden en ketels. 

Wel, als je hem afstond aan mij om over mijn schuren te waken, 

als stalknecht te dienen en groen voor de jeugdige geitjes te halen, 

dan zou hij door wei op te drinken zijn dijen nog kunnen verdikken.   

Maar daar hij dus slechte gewoontes geleerd heeft, zal hij het vertikken 

om echt te gaan werken: hij kiest om te bedelen onder de massa 

en schooiend zijn niet te verzadigen buikje met voedsel te vullen. 

Nu zal ik jou echter voorspellen wat spoedig zich ook zal voltrekken: 

indien hij zal gaan naar de woonst van de godengelijke Odusseus,    

dan breken de talloze bankjes, gegooid om zijn hoofd uit de handen 

van mannen, kapot op zijn ribben, terwijl hij door ‘t huis wordt gekegeld.” 

Zo sprak hij en buiten zijn zinnen schopte hij toen hij passeerde 

hem tegen de heup met zijn voet maar hij kreeg hem niet eens van het pad af. 

Odusseus gaf echter geen krimp en bedacht wat hij zou ondernemen:  

zou hij zich storten op hem en hem dan met zijn knuppel vermoorden? 

Of vatte hij hem bij de oren en sloeg hij zijn kop op de stenen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Wie we hier hebben! De ene nietsnut neemt de andere nietsnut 

 mee. Zo zet de god altijd weer soort bij soort. 

Waar denk je wel naartoe te gaan met die slungel, jij ellendige spekboer,  

met die lastige schooier, met die vuilnisbak? 

Ja, zo iemand die zijn rug staat te schurken in het deurgat 

om wat kruimels af te troggelen, zeker geen zwaard of ketel.  

Je zou hem aan mij kunnen toevertrouwen om op het vee te letten, 

en de stallen uit te mesten en mals gras aan de bokjes te voeren, 

dan krijgt hij wei te drinken en kan hij stevige dijspieren kweken. 

Maar omdat hij alleen maar schurkenstreken kent, 

zal hij zich niet aan het werk willen zetten. 

Neen, liever schooit hij in de stad 

om zijn bodemloze pens vol te proppen. 

Dit verzeker ik je en gebeuren zàl het: 

durft hij zijn gezicht te tonen in het paleis van de goddelijke Odysseus, 

dan zullen vanuit de handen van de mannen 

de voetenbankjes hem om de oren vliegen zodat zijn ribben kraken.” 

Zo sprak hij, en in het voorbijgaan  

schopte hij- de dwaas- met zijn hiel tegen Odysseus’ heup. 

Hij kon hem niet van het voetpad stoten.  

Integendeel, die bleef stevig op zijn benen staan 

maar toch kwam de gedachte in hem op: 

zou hij hem achterna zitten en met een knuppel het leven uit hem slaan, 

of zou hij hem bij de haren vastgrijpen en zijn kop op de grond verbrijzelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Waarachtig, kijk nu eens: een smeerlap op stap met een andere smeerlap! 

Ja, zo ziet een godheid er telkens op toe dat hij soort weer bij soort brengt. 

Waar breng je dat misbaksel heen, jij ellendige hoeder van zwijnen, 

dat lastig stuk schooier, die parasiterende voedselverslinder?    

Zo iemand die dikwijls zijn schouders tegen een deurpost laat leunen 

en bedelt om restjes van voedsel, nog liever dan zwaarden of ketels. 

Als jij hem zou afstaan aan mij om de wacht van mijn hoeve te worden 

en ook om mijn stalknecht te zijn en om hooi voor de geitjes te halen, 

dan zou hij door wei op te drinken zijn dijen wel kunnen verdikken. 

Maar nu hij dus slechte manieren geleerd heeft, zal hij wel vertikken 

om werk te verrichten: hij kiest om te bedelen onder de mensen 

en vraagt om wat kost om zijn niet te verzadigen buikje te vullen. 

Ik zal je eens zeggen wat straks ook daadwerkelijk staat te gebeuren: 

zodra hij in het huis van de godegelijke Odusseus zal komen     

dan vliegen de voetbankjes rondom zijn hoofd uit de handen van mannen 

en breken ze stuk op zijn ribben, terwijl hij door het huis wordt geslingerd.” 

Zo klonken zijn woorden. Hij schopte hem driest met zijn voet in het passeren 

precies op zijn heup, maar hij stampte hem niet van de rand van de weg af. 

Odusseus bleef roerloos ter plekke en stond er te wikken en wegen: 

viel hij hem aan met zijn knuppel en joeg hij hem zo dan de dood in? 

Of greep hij hem vast bij de oren en sloeg hij zijn hoofd op de aarde? 

 

 


