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De toekomst lacht niet meer
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6 maart 9.22 uur

 Als ik aantrek maand  dag  uur  
de wangen bol van weg te blazen wind
of  rood van vuur of  juist strak gespannen
van ingehouden kou vriesvlies over het blauw

doe ik mijn ogen dicht
verlaat dit ogenblik

zie ik jou

alsof  je niet bent opgelost

in de wind
het vuur
de kou

                           Samen oud worden 
wou je                 de vraag hoe oud
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Levenskunst

Jij die graag de held speelde
de vechtersbaas voor niemand bang
jij die het als echte ridder
voor de zwakkere opnam

Jij die eerst nog stoer zei
dat je als participant
aan een onderzoek deelnam

Jij die de neuroloog nog weerstand bood
en aangaf  dat je je goed voelde
en alles onder controle had

Dat je als je je maar inzette
en je oefeningen deed
je toch echt niet onder je ziekte leed

Moest toegeven dat je leven
een onvoorziene wending nam
dat je lichaam en je stem
je in de steek begonnen te laten

Dat je overzicht verloor
dat er gaten vielen in je afspraken
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Dat je niet meer wist hoe een scherm aan te raken
dat je vrienden je niet meer konden bereiken
er dijken ontstonden tussen jou
en de wereld om je heen

Dat je je veters niet meer kon strikken
dat toen je geen auto meer mocht rijden
je oude, vrije, zelf  verdween

Maar dat je toch nog 
in je steeds wilder wordende tuin
van de bloemen kon genieten en de bijen
van het pure zijn en van het wij


