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Frituur is voor tevredenen of legen Maar weet u wat u ook eens moet proberen? Probeer eens goed en grondig te studeren Wat steeds en steeds maar weer wordt doodgezwegen U pakt een sabel, zwaard, floret of degen Het is wel zaak uzelve niet te deren Voorzichtig, tracht u niet te enculeren Zie daar de vette snacks aaneengeregen Het is een kunst frituur aan kunst te paren Een frikandel stop je niet in je bek Je moet er coûte que coûte fraais van maken Het vergt een oefening van vele jaren Mentale krachten, zonder dom gekwek Om op het punt van eetkunst te geraken
Het frietvet echter schept een vette band Zo in het alledaagse hier en nu Problemen zijn vooral een non-issue Al staat de maatschappij in wereldbrand Want elke klant is hier slechts een passant Ik kom hier voor een balletje met jus ’k citeer A la recherche du temps perdu: Daar ligt een excellent duchessekant Ik ben hier niet om zo maar aan te klooien Een frikandel behandel je met eer Een vette ouwejongens-krentenbrood Kroketten zijn er niet om mee te zooien En als je echt een dame bent of heer Moet je niet bang zijn voor de vette dood
Geregeld ben ik ook een friettentklant Bijvoorbeeld na een koude ijsrevue Kroketten eten is een vet uur u Van één ding heb ik werkelijk verstand Het frietvet is een kolfje naar mijn hand Bij Sjaak en ook bij Resto Bellevue We zingen ‘Onder moeders paraplu’ We oogsten fluks de frikandellenplant We mogen / kunnen niet wat aanrotzooien Rondom een snack hangt een sacrale sfeer De walm is als een raam van glas-in-lood Dat vinden liberalen en de rooien Gedraag je eens als een gelikte beer Een frikandel is ook een ding in nood
Ik kom er vele vette vrienden tegen Ja, ga eens in een friettent habiteren Iets anders kunnen wij niet tolereren Een heuveltje van friet met ui ertegen Aan dat gebeuren is mij veel gelegen Mijn darmen kunnen prima vet verteren En zo zal ik het frietvet gaan regeren Ik zal daarna mijn handen af gaan vegen Opdat w’er allen zeker wel bij varen Respect en eerbied, of ben ik nou gek? Er heerst een kleur van ’t heiligste scharlaken Dat is de mening van geweldenaren Ook frikandellen eet je met bestek Die moet je je maar lekker laten smaken

Laatst had ik twee kroketten meegekregen Probeer daarop eens te anticiperen Met bitterballen kunnen we gaan speren Ik ben bereid om grof geweld te plegen Ik heb er lui voor aan mijn zwaard geregen Of niet? Dan moet u mij maar corrigeren De beste snacks zal ik hier afficheren Ik vier het als een Tour-de-France-zege De frikandellen liggen mooi te garen Frituren: dat is alle hens aan dek Sereen en zonder angst voor Godes wrake Zeg, bent u een gewone of een rare? Nou, aan manieren heb ik geen gebrek Maal langzaam en veelvuldig beide kaken
Ik had er één (jawel) in elke hand Eenvoudig voor een mens met uw IQ Gevuld met smurrie of met jambon cru Van hier tot daar tot Broek in Waterland Dus gaat u a.u.b. snel aan de kant Dan ga ik weg en zeg ik u ‘Aju’ Dus wel -soufflé en niet de kaasfondue Het is genieten als Franz-Ferdinand Wat is het waard? Voor mij een tweede Troje Frituren: iedereen in het geweer Er is hier geen dictator of despoot En heeft u last van luizen of van vlooien? ’t Is smerigheid waartegen ik ageer Het vette leven vliedt gelijk het vlood
En heet! Ik had mijn vingers flink verbrand Misschien heeft u nu juist een déjà-vue? Een vreselijke pijn en continue Als vette frieten worden aangerand Ik eer de snack- en frietenfabrikant De snack, dat is mijn dagelijks tenue Ik ben vrij helder en niet ambigu U mag mij niet zien als een querulant Voor kuise dames en voor lichtekooien Frituren: ook al ben je straight of queer Nudist of net niet helemaal ontbloot Doet u ooit mee aan van die eettoernooien? ’k gebruik mijn vork, geen bijl en ook geen speer De laatste hap klinkt als de schrille stoot
Het was een blijk, een stigma, van Gods zegen Ik leg het uit, ik zal het etaleren Wanneer ’t frituurvet spettert op je kleren Verloren zijn de bruine vette wegen Ja, elke week al gauw een keer of negen Ik eet zo graag een grote klauw van beren Wat ik bedoel, dat kunt u niet negeren Moet ik na afloop echt de vloer aanvegen? Kijk om u heen, er is een hele schare We hebben achting voor de bruine snack En geen: bemoei je met je eigen zaken Zal ik u eens iets vettigs openbaren? Ik veeg mijn mond af voordat ik vertrek Je hoort hem luidop donderen in Aken

Ik liep zo door de straten heen te dwalen Geen zin in sushi of in barbecue Geen zin in taart of in een hele koe Geen zin in kerstomaat of zeekoralen Die moeilijke gerechten vind ik balen Bijvoorbeeld een gestoofde kariboe Ik vind het ingewikkeld en gedoe Daar hoef je mij niet voor uit bed te halen Maar toen rook ik ineens een vette walm Ja, toen ineens wist ik weer wat ik wou Ik wilde graag wat frikandellen pakken Ik watertandde... leek van buiten kalm Niet te gehaast, niet snel, niet al te gauw Je laat zo’n frikandel eerst lekker bakken
Ik wist niet goed waarvoor, waarlangs, waarheen Ik had geen haast en toch had ik geen tijd Maar zin in vette snacks? Jawel, geheid Geef mij maar liever een bruin been Bij voorkeur niets met fruit of carotheen Dat vind ik niets, dat geeft geen appetijt Ik kan niets anders maken, tot mijn spijt Wat mij betreft gaat dat (floep!) down	the	drain De geur van snacks is iets voor ons estheten Ik wou mijn dagen hier op aarde vullen Dat is dus geen gevalletje van soit Kroketten zijn voor mij een soort magneten Laat iedereen maar lekker onzin lullen Rechttoe, rechtaan, en zonder veel blabla
Het maakte me niets uit, nee zelfs geen fluit Ik had de vette drang om iets te scoren Ik roep het luid zodat je het kunt horen Haal nu mijn vette snack het frietvet uit Kroketten waar de vulling heet uit spuit Kroketten zijn het vette zonnegloren Bij boeren, buitenlui, illustratoren Ik hou van vette snacks, dat roep ik luid De frikandellen moeten lekker gloeien Geheel met sitosticks en met kroketten En trouwens, is er ook wat tafelzuur? Ik ga daarvoor door ruiten en door roeien Ik wil verzadigdheid van harde vetten Het geeft het leven aandacht en structuur

Een vette hap zit immers vol verhalen Maar niet iets Frans cuisinigs met een roux Een vette snack, dat is een succès fou We eten vette dingen zonder dralen Dat zijn zo van die dingen die nooit falen Ik voel me na de arbeid soms wat moe Ik smeer geen broodjes aap of kangoeroe Dit staat in mijn persoonlijke annalen Mijn oren klinken soms mijn moeders psalm Een portie nuggets en een bereklauw Daar kun je soms ontiegelijk naar snakken Iets vets? Nu is het klaar met mijn getalm De hete happen, nee, het mag niet lauw ’t Is esthetiek op alle vette vlakken
Ik at en was gelukkig toen, meteen Een frikandel, jawel! Dit is een feit: Het leven is een vette bruine strijd En iedereen gaat (eufemistisch:) heen Ik heb geregeld last van vette spleen Ik voel een soort van onbestendigheid Een je ne sais quoi soort van penisnijd Soms zeer persoonlijk en soms algemeen De oplossing is: frikandellen eten En vele and’re bruine vette spullen Om bij het bier te drinken, of bij Spa Ik kan daarmee mijn zorgen snel vergeten Van vettigheid gaan heus mijn tenen krullen Dan denk je: jongens, weet je wat? Ik ga
Het avondeten is het bruine fruit Gegeten onderweg of in kantoren Door schoonmaakploegen en door professoren De rang of stand of kaste maakt niet uit Zit je apart of zit je op een kluit? Je eet met voegers of met stukadoren De snacks zijn populair bij dameskoren Het vlees van varkensanus en van -snuit Zit u zeer geregeld zo te knoeien? Vergeet natuurlijk ook niet wat servetten Goedkoop is het, en bovendien niet duur Het komt van kippen, varkens en van koeien Heus dat is lekkerderder als gourmetten Zo vaak als mogelijk naar de frituur


