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ondeugende goedhartige rebel, 

deels gentleman, deels ambachtsman, 

muzikant-tist en marionet-tist, 

slalom ik al 58 jaar mijmerend door het leven, 

pen ik mijn roerselen neer, 

onderweg naar bewuster leven 

 

en een gedicht is pas raak 

als het de essentie 

in de ander  

raakt 

 

meertalig gevormd in de kronkels 

en meanders van het leven, 

kom ik steeds weer verbinding tegen 

met bewuster leven 

 

de beeldkracht in de woorden, 

onderzoekt de zin en het spel 

te vertoeven in andere oorden 

dan wat het logische wil, 

steek je hemd in je broek, 

knoop je veters goed 

je ransel met het nodige gevuld 

bestemming geduld 

met jezelf 

in je groei  

naar bewuster leven 
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een land zonder horizon 

eindeloze leegte 

gevuld met hartslag 

van aanwezig zijn 

 

een licht  

dat van binnenuit komt, 

bakert oneindigheid 

in hoopvolle realisatie 

 

we zeilen 

naar de kusten van het hart 

zonder kaarten of kompas, 

enkel zin tuigen  

en je hart. 

 

ik toon je richting 

geen doel 

de weg is de ervaring 
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‘hey sprinkel! 

sprankel jij ook zo? 

als ik spronkel?’ 

sprak hij/zij al 

spreukelend 
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in de walm  

van haar maskerade 

– gekleurd en getut – 

draaft zij bij  

beauty and nails te rade, 

verbijt zich 

op het uiterlijk onzichtbare 

 

vreugde komt  

van binnenin 

en straalt het uit, 

in subtiele geuren 

van puur genieten 
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the queen  

slept with a saint, 

but if she knew, 

she would faint 

 

the saint  

slept with a queen, 

and bowed  

in the light of her eyes 

to recognize  

‘divine’ 
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een tango 

zingt passie 

in wervelende zinne-spelingen 

van creërend ontmoeten 

 

een tango  

ademt verbinding 

in elke blik 

van je hart 
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ik lees je graag 

in eindeloos witte vlaktes 

van papier, 

onbeschreven verhalen 

– met moed geparfumeerd  – 

die ganzenveer 

zwierig kriebelt en pent 

op de witte vlaktes  

van papier 

  


