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Pijn

wie om zich heen naar deze droeve wereld kijkt
die vraagt zich af wat hebben we bereikt
met al die wetenschap, dat wikken en dat wegen
te veel gepraat, niet lang genoeg gezwegen

jawel, maar toch begint er ergens iets te dagen
de pijn die nu geleden wordt heeft ergens zin
de mensheid was nooit eerder zo terneergeslagen
misschien zijn dit de weeën van een nieuw begin
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Moed

Ik heb ineens weer moed gevat
begin van voren af aan
je vraagt je af: hoe gaat zoiets
waar komt die moed vandaan?

ik leef weer, lach weer, fluit en zing
geen zucht meer en geen traan
en ach, die moed, naar wáár hij ging
komt hij ook weer vandaan.
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Leven

We doen zwaarwichtig met ons wel en wee
en er wil maar niet gebeuren wat we willen
een dag is als een druppel van de zee
een druppel waar we veel te zwaar aan tillen



Boom

Groeien als ’n boom
met al het andere groen
dat zou ik ook wel willen
zo zonder wat te doen

geen hoera’s en ook geen zuchten
alles kan en alles mag

en zo stilaan alle vruchten
laten rijpen dag aan dag.
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De grote stilte

De grote stilte moest nu langzaamaan maar komen
in plaats van al de kreten die de wereld slaakt...
de grote stilte met zijn ademloze dromen
die heel ons klein gedoe ineens belachelijk maakt.
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Een kind, een kind is zoveel méér
dan een aanstaande dame of een aanstaande heer –
wie niet in een kind het wonder ziet,
die snapt het hele liedje niet.
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Ik

Of ’t leven blij is boos of bars
‘het ik’ dat zit ons altijd dwars,
men hamert het al vroeg erin
’t is ‘ik’ vanaf het prilst begin,
want vangt op school de taalles aan
dan staat ‘het ik’ reeds bovenaan,
de meester schrijft op ’t zwarte bord.
‘ik ben, ik heb, ik wil, ik word.’



Ik wil zingen van de stilte
maar als ik zing
dan houdt ze op
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Zijn

Zolang j’er bent
moet je iets zijn
verdrietig of gelukkig
zolang j’er bent
moet je iets zijn
of boos, of blij, of nukkig
wat zal ik zijn
een harlekijn
een engel of een beest?
een zielepoot
een idioot
’k ben alles al geweest
maar grof of fijn
of groot of klein
zó blijft het, tot aan ’t end
je maakt je wijs
dat j’iets moet ‘zijn’
dat komt omdat j’er ‘bent’
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