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Oud woonhuis

Om mijn oud woonhuis peppels staan
en bloeien anjelieren…
dat woonhuis aan een smalle laan
liet ons er hoogtij vieren.

Om mijn oud woonhuis klonk gezang
van Maartje in haar vlijt,
mijn liefje, o waar gebleven.
’t Ging over ‘man...’ of ‘land waar ’k naar verlang’,
de tekst en toon ben ik nu kwijt.

Mijn oud woonhuis waar eens speelgoed lag
en kleertjes, dat soort dingen;
mijn lieve lief, o waar gebleven.
Soms klinkt uit ’n hoek nog een kinderlach
uit de dagen die vergingen.  

In dat oud woonhuis dool ik nog
en zoek - die ik niet vind -
mijn liefste lief, o waar gebleven.
Maar haar fluister hoor ik tòch,
op zolder, uit duister dakgebint.

Om mijn oud woonhuis peppels staan
en bloeiden er anjelieren...
mijn lief... woonhuis aan ’n vervallen laan
bergt er mos en onkruid in z’n kieren.
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Stranddag

Rozen zijn niet zo mooi als uwe wangen,
tulpen niet als uw blote voeten teer
en in geen ogen las ik immer meer
naar vriendschap zo’n mateloos verlangen.

Achter ons was de eeuwigheid van de zee,
boven ons bleekte grijs de eeuwige lucht,
er klonk niets anders dan het zeegerucht
en langs het strand dwaalden alleen wij twee.

Gaf ik mij onvoorwaardelijk aan u over
en was er geen hinder in uw liefde om mij
dan joeg mijn hart aan uw rust voorbij,
gevangen in de cirkel van uw tover.

Dit was een dag van heimelijk begeren,
van sterk verlangen en verholen lust.
Nu wordt het avond en er komt geen rust
noch kan ik u uit mijn harte weren.

Ik ben zo moe en vind in geen landstreek wijk;
vergeef mij veel, vraag niet wat ik weerstond
of wat ik in verboden liefde vond
en bid dat ik nooit voor uw roep bezwijk.
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Vijf vogels

Soms voel ik me een Awandebosu,
de rondspokende spookvogel die zèlf
op ’n nacht vreesde voor zijn nest, 
gebouwd op een overhangende tak 
boven onverwacht spokend water.

Of, op goeie dagen
voel ik me een haan met ’n kroon op zijn kop.
Ja, ik ben ’n haan, een kroon staat op mijn kop;
ook al ligt er een mes aan mijn nek…
mijn kroon - staat - op m’n kop.

Ik ben de weg kwijt
als je mijn stem als een zeemeeuw hoort krijsen,
alleen - of in een zwerm met zwalkende kompanen
verblind door zon en scherend over eigen spiegelbeeld
ja dan… ben ìk de weg kwijt.

Maar bij tijden
wanneer de duiven uit dieper kelen spreken
hoor je mij klinken
als een uil met z’n zwaarmoedig geroep;
want wetend dat ik leef
in het stroomgebied van de dood
die steeds de laagste bedding zoekt
en dat ik, levend binnen zijn grenzen
en dolend om mezelf,
klink als ’n roepende vogel
maar in deze tijden
niet word gehoord.


