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De miljonair

De miljonair staat op ’t balkon
De tuinman maait het gras
En ergens denkt de miljonair:
Ik wou dat ik de tuinman was
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Geluk

Mensen kunnen over geluk zoveel hoogdravende 
dingen zeggen. Over wanneer je gelukkig bent en 
wanneer je het niet bent. Maar wanneer je niet meer 
voelt dat op ’n koude winterdag ’n lekkere warme 
kop soep ook al iets met geluk te maken heeft, dan 
ben je naar mijn idee het gevoel van geluk al een 
beetje kwijt.
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Leven 

Ik vroeg mij af, hoe zou dit heten? 
want ik vond het echt wel fijn, 
ik heb het heel lang niet geweten, 
ik dacht het heel vaak: ‘Wat zou het zijn?’ 

Maar een mens moet langzaam rijpen, 
jarenlang dacht ik: ‘Ik zweef,’ 
nu begin ik te begrijpen 
wat ik doe, dat heet: ‘Ik leef.’ 
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‘Het’ 

ik heb ’t geluk ontmoet en zacht ermee  
gesproken ’k heb het geproefd en  

aangeraakt ’k heb het geluk geroken het  
droeg geen rok het droeg geen das het  

zei dat ‘het’ onzijdig was. 
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Spitten

niet alsmaar spitten in jezelf
in elke centimeter
pas als je aan de ander denkt
gaat alles stukken beter 
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Geheim 

Je kunt geluk niet maken 
van suiker, melk of meel 
en niet van kleur of woorden, 
van marmer of fluweel. 
Je mag het niemand zeggen 
wanneer ik het hier noem: 
‘Geluk, dat kun je maken 
van zoem-zoem-diedeke-boem.’



 
 
 

Kindje

Het is de achtste maand

zij telt de tijd en wacht

legt zacht de handen op haar buik

en... lacht.
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Feest

Het eerste kindje is er
het is een prachtig wicht
een wolk van zeven pondjes
die daar te stralen ligt
en ma is door het dolle heen
wat een gebeurtenis
en pa die weet nou ook meteen
wat een eerste Pa’sdag is.
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Geschenk

Op zondagmorgen neem ik wel eens de tijd om wat te 
mediteren: Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is leven? 
Vaak kom ik tot dezelfde gedachte. Wie leven wil, 
moet beginnen met erin te geloven. Wat moet je met 
een leven beginnen waar je niet in gelooft? Iedere 
morgen begint met het geloof in de komende dag, 
en met het gevoel dat je die dag hebt gekregen. Hij 
wordt je geschonken door het leven, en het is goed 
hem bewust als een geschenk te beleven.



19

Glimlach 

Ik voel me hyper super grandioos vandaag
ik merk dat ik ’n glimlach op m’n lippen draag
dat is geen jas, geen stippeldas, geen kledingstuk
nee, nee, een glimlach heeft te maken met geluk!
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Opa

De oude man heeft nog maar weinig vragen,
het leven heeft hem alles uitgelegd,
maar hij geniet, achter de kinderwagen
en loopt te stralen als het kindje ‘opa’ zegt.
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Majeur 

Geef je slinger, serpentine,
voor de kinderen, grenadine,
geef me gele pompelmoezen,
lieflijkheid in zomer-bloezen,
geef me klaterend gouden zonnen,
geef me 1000 luchtballonnen,
geef me louter luchtigheid,
want ik wil m’n sores kwijt.
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