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Della en Jim
Het was bijna kerstfeest, de boom stond al klaar
iedereen keek hier naar uit ieder jaar
de straten die waren nu vrolijk versierd
nog even en dan werd het kerstfeest gevierd
Kaarsjes brandden en sterretjes blonken
kerstmannen zwaaiden en kerstliedjes klonken
overal werd naar cadeautjes gezocht
en werd iets gevonden – dan werd het gekocht

Mensen wilden van rust nog niets weten
ze sjouwden vaak rond met tassen vol eten
met armen vol bloemen en dozen en zakjes
met prachtige, kostbare, vrolijke pakjes
Della en Jim hielden veel van elkaar
zij hield van hem en hij hield van haar
hun huisje was klein, maar het was er wel warm
en ’t was er gezellig, al waren ze arm

Ze hadden een goed en een simpel mooi leven
en wilden elkaar iets bijzonders gaan geven
Della dacht vaak: wat geef ik dit jaar?
en ook Jim dacht aan mooie cadeautjes voor haar
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Een bijzonder cadeau
voor Jim
Della was mooi, of nee, ze was prachtig
met name haar haar was gewoon sprookjesachtig
ze kamde en borstelde het iedere dag
zag je haar haar, wist je niet wat je zag
Goudkleurig en glanzend en bovendien
langer dan jij vast ooit hebt gezien
los of met krullen en soms in een vlecht
vaak vroegen mensen: is het wel echt?

Op een dag zat Della warm bij de haard
om te tellen wat ze tot nu had gespaard
ze deed heel voorzichtig haar spaarkistje open
maar ’t was niet genoeg om iets moois van te kopen

