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Ik heb ’t geluk geroken
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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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Deze wereld is zo mooi
Deze wereld is zo mooi
Met z’n hemel z’n water en z’n groen
Deze wereld is zo mooi
Veels te mooi, veels te mooi om weg te doen
Deze wereld is zo mooi
Blijf d’r af, je mag er niks meer aan veranderen
Kijk eens om je heen, we hebben er maar één
En je krijgt niet zomaar weer een andere
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De fantastische geschiedenis van die twee in de Hof
van Eden. Ze waren als dieren zo echt, en hadden niets
anders dan zichzelf. Geen stoel, geen tafel, geen bed.
Als ik dan nú kijk naar al die prullen in m’n huis, voel
ik mijzelf ook ’n prul.
Laatst ben ik toen ik uit het bad kwam een poosje in de
prullenmand gaan zitten om even te mediteren over de
rijkdom van die twee eerste mensen, die zo gelukkig
waren met hun ‘niks’.
De naakte waarheid.
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Dat ik met twee blauwe kralen
en met twee van die pupillen
die hele grote zee kan zien
daar kan ik van verstillen

De magie van de zandcirkel waar de mens iets van
geluk in herkent en iets van zichzelf in de clown die
zijn hoedje laat vallen in het zand, en het oprapen wil,
maar het telkens weer voor zich uit schopt met de
punt van zijn veel te grote schoenen.
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Grappen kunnen helen, je opheffen uit je
droefgeestigheid, uit je zelfbeklag of je zelfhulde.
Ik voel me gelukkiger met m’n grappen dan met al het
andere wat ik kan verzinnen.
Wie het gevoel voor humor verliest, verliest een
belangrijk deel van zijn leven.
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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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Laten we gelukkig zijn dat we in een wereld van
zoveel gewauwel met vier woorden kunnen zeggen
dat we van iemand houden.
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In dezelfde reeks
Van de liefde wil ik zingen (ISBN 978 94 014 7868 7)
In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten (ISBN 978 94 014 7869 4)
Wijs is anders dan geleerd (ISBN 978 94 014 7865 6)
De klank van de lach (ISBN 978 94 014 7866 3)
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