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Wisseling

Even ben ik oud en grijs 
omdat ik de moed verloor 
even koud, dan smelt het ijs 
en komt de zon weer door... 
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Doodgewoon

het doet je goed eens aan de dood te denken
je dagen worden er wat duidelijker van
je dient te weten dat geen mens voor je kan leven
maar ook dat niemand anders voor je sterven kan
ik spreek er ’s avonds wel es over met de kinderen
of ’k maak ’n grapje met de dood, dat kan geen kwaad
als je overpeinst waar je tenslotte komt te ‘liggen’
dan weet je af en toe wat beter waar je ‘staat’
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Jan

Vriend Jan was ‘to the point’
zijn tekst nooit overdadig
hij was niet lang van stof
maar kort en resoluut
hij leefde met bravoure
en verre van langdradig
hij is ook doodgegaan
‘à la minute’.
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Kanker

Hij vertelde van een zieke die kanker had. Toen hij 
hem bezocht, zei zijn vrouw. ‘Mijn man is ernstig 
ziek, hij heeft kanker, maar hij wil dat niet weten. 
Doe mij een plezier en zeg het hem niet, want dat 
kan hij beslist niet verwerken.’ Hij onderzocht de 
man, en na afloop zei de zieke: ‘Nu weet u het zeker 
hé, professor?’ ‘Ja, nu weet ik het’, zei hij. ‘Ik heb 
kanker’, zei de patiënt. ‘Maar wilt u het niet aan 
mijn vrouw zeggen, want die kan dat beslist niet 
verwerken.’ 
De man leefde nog een paar maanden… maar nu hij 
het gebeuren samen met zijn vrouw kon verwerken, 
bleek alles veel lichter te zijn. Aan het einde zei hij: 
‘Het was de mooiste tijd van mijn leven.’



Regen

Altijd ben ik weer verwonderd  

altijd sta ik versteld ervan  

dat uit zulke grauwe luchten 

zoiets helders vallen kan. 
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Zoektocht

Ik heb gezocht,
gevonden en verloren
en weer opnieuw gezocht
totdat ik het weer vond
een mens wordt zoveel meer
dan eens geboren
en voor wie zoekt is op ’n dag
de cirkel rond.
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Kerkhof

Hier is niemand klein of groot,
hier is iedereen even dood,
niemand kleinste, niemand grootste,
hier is echt niet één de doodste,
elke dode is gelijk,
eindelijk... einde – lijk.
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Jouw huis

Dit huis is jouw huis
en deze kamer is jouw kamer.
Er is geen plek in dit huis of ze is van jou.
Overal ben je.
Overal zie ik je
en in de tuin kom ik je tegen.
Daarom is dit huis zo lief.
Je bent hier maar één keer geweest,
toen hier nog andere mensen woonden.
Maar het is alsof je met eigen hand
huis en tuin hebt omgevormd tot jouw huis,
ons huis.
Theater spelen betekent zwerven van stad tot stad.
Slapen in vreemde bedden of door de nacht naar huis,
maar of ik vroeg in de morgen naar huis rij,
of de kiezel van het tuinpad kraakt diep in de nacht 
onder de wielen,
als de sleutel in het slot gaat,
kom ik thuis bij jou.
Nu ik hier weer zit, op deze zondagmiddag,
in de stilte van de kamer,
en de deuren naar de tuin staan wagenwijd open,
ben jij het licht in deze ruimte.
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Ik kan je niet aanraken, maar ik voel je.
Jij bent dit moment en het uur van deze dag.
Je zit naast me op de bank.
Ik zie je door de kamer gaan.
En ik hou je kleine lieve handen
weer even in mijn handen.
De liefde blijft niet alleen
maar wordt nog meer van dag tot dag.



Verliezen

Een mens verliest niet graag iets

ook al is het maar ’n aansteker,

’n bril of ’n pen.  

Kun je nagaan wat er gebeurt  

als hij een mens verliest.
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Voor een vriend

nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
en telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei
ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen door het stille landschap gaan
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan
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‘Iets’

Als ik maar even iets kan doen aan je verdriet
dan heeft mijn fratsenmakerij een beetje zin
als jij het allemaal niet meer zo duidelijk ziet
brei ik voor jou, as ’t effe kan, ’n nieuw begin.
’k zal blijven zeggen, dat we van een diepe pijn
en van een groot verdriet geen ‘seau-de-mytre’ snappen
’k zal blijven zingen in een hemelblauw refrein
al hoor ’k mezelf soms zachtjes huilen in m’n grappen.
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