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Grafschriften
In lachen uitbarsten voor een grafsteen? Velen zullen dit ongepast vinden,
maar er zijn gevallen waarin de doden erom "vragen". Doden die je nog een
knipoog geven. Dat is precies wat er kan gebeuren als je één van de volgende
hilarische grafteksten ziet! Als je er één tegenkomt zul je niet huilen, maar
eerder glimlachen want deze mensen hadden besloten dat hun dood geen
bron van verdriet moest zijn maar van humor. Als je toch moet sterven,
waarom er niet iets leuks van maken? Geen betere moment dan de periode
dat de bijen in wintermodus gaan, de bladeren vallen, de dagen korten en de
rokken lengen. We begeven ons op het imkerskerkhof en pogen de saaiheid
en stilte te doorbreken zonder evenwel loslopend wild te worden. Buig je
hoofd … wat cursief naar rechts.

Grafschrift ongelovige imker

O vrienden ‘k heb zo menig bij ten hemel doen vliegen
En heb voor uwen valling zoveel honing kunnen leveren
Bid nu voor mij om mij te bekeren
Ik geloof dat ik ook naar de hemel mag vliegen!

Drugs
Op mij mogen ze wiet kweken voor de bijen
Zodat ze zich in hun roes rustig kunnen neervleien
De politie heeft toch niets te zoeken in deze contreien

Gast,

Wat aardig dat je hier eens wil stoppen
De dood heeft mijn leven doen stoppen
Toen ik mijn beroker was aan ’t uitkloppen
Laat, waarde collega-imker, je dus niet foppen
En nog iets, kijk uit je doppen
Want de begrafenisondernemer zal geld uit je zakken kloppen
Ik kon ‘t niet verkroppen?

Bloembollenboer:
Ik heb mij heel mijn leven over bijen en bloemen zitten verwonderen
nu zie ik de bollen ook een keer van onderen

Jonge imker
Ik ben veel te vroeg gestorven…
om 4 uur in de morgen.
Bijentatoeages
Er zijn weinig imkers die hun bijen
mee in hun graf nemen, behalve
deze uit Manchester, de stad waar
de bij symbool staat voor de ijver
van de arbeiders in vorige
eeuw(en).
Webmaster www.konvib.be
Ik ben was Piet
Ctrl alt delete

Verstokt pijproker
Ik heb altijd mijn bijen met rook bedwongen
De teer zette zich echter af op mijn longen
Tot ze noodgedwongen … zijn gesprongen!
Workholic
Ik lig hier in mijn imkerskostuum
En werk nog altijd …postuum.
Voor mijn eigen grafschrift
Heb ik nog te veel geestdrift
Nog wat geduld vooraleer dit wordt onthuld
Tot mijn leven is vervuld.

Charlie Eylenbosch

