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Ochtendgloren 

 
De natuur ontwaakt 
mist verdwijnt van de velden 
 
De zon verschuilt zich 
nog achter donkere wolken 
al laten gouden randjes 
zich toch voorzichtig zien 
 
Met grote snelheid wordt het licht 
een nieuwe dag is daar 
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Ontwaken 
 
Mist hangt over 
de weilanden 
het geluid van 
de ontwakende vogels 
is overweldigend 
de geluiden van de dag 
zijn nog niet waarneembaar 
 
Ik sta hier alleen 
maar de stilte 
van de mist  
slaat zijn armen 
om mij heen 
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Grijze ochtend 
 
De rozen 
gisteren zo trots in de zon 
hangen zwaar van de regen 
met hun bloemen naar beneden 
de grond bezaaid met hun 
witte, roze en rode pailletten 
 
Het gras 
in de wei ligt plat 
druppels vormen files  
langs de stengels 
de grote dikke duif 
zit met een 
nat verenkleed 
treurig op de zonnestoel 
 
Maar de mussen 
zij kwetteren 
onvermoeibaar 
niet gehinderd 
door de regen 
en de slakken 
vieren feest 
op het tuinpad 
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Nieuwe dag 

 
Nevel ligt 
over het land 
hecht zich 
vast aan de bomen 
op de achtergrond 
het gedempte geluid 
van gakkende ganzen 
 
De zon komt op 
slingert haar stralen 
door de flarden 
van de nevelige ochtend 
 
Ik sta aan het begin 
van een nieuwe dag 
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Boom 

 
Al jaren sta je daar 
starend 
naar de seizoenen 
je grote takken 
zwaaiend 
naar de horizon 
je uiterlijk 
wisselend 
van doorzichtig 
omdat nevel 
tussen je takken kruipt 
naar ondoorzichtig 
zodat gefilterde zonnestralen 
over het 
groene gras bewegen 
 
Al jaren sta ik daar 
starend 
naar die grote sterke boom 
 
Uitzicht op mijn verleden 
uitzicht op mijn heden 
uitzicht op mijn toekomst? 
  


