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Dit album is ontstaan uit mijn behoeft om mijn gevoel te uiten,
vooral na het verlies van mijn geliefde schat, Riet.
Voorheen maakte ik ook gedichten speciaal voor haar,
die ik nooit heb gepubliceerd, maar dit helpt mij het verlies
te verwerken.
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Wonderen bestaan
Mijn leven leek voorbij
toen de longarts tegen me zei:
"U heeft asbest in uw long"
klonk een dood-inluidende gong
Hoewel mijn sterke kant is: relativeren
kon ik deze dreiging toch niet keren
Wat kon ik doen tegen deze dreiging
naast de chemokuren die ik onderging?
Met hulp van vrienden vond ik er één
Er bestaat een vrucht: de mangosteen
Hierin zitten veel sterke anti-oxidanten
die belagen de boosdoener van alle kanten
Nog een hulp vond ik in Reiki
die pas ik op mezelf toe en zie
de tumor is sinds die tijd geslonken
het leven gaat weer naar me lonken
De tijd zal uiteindelijk wel leren
in hoeverre dit alles is te keren
maar hoop doet een mens leven
Dit hoop ik je door te kunnen geven
Sta in je leven open voor het onbekende
Doe weg dat vooroordeel en ellende
Kijk met aandacht om je heen en sta toe
Dat de natuur je helpt en ontdek hoe!

Een wonder ben jij
Een wonder, een wonder ben jij
Nu ben ik hier en jij bent bij mij!
Hoe geef je mij toch dat heerlijk gevoel
dat je nog steeds bent, is wat ik bedoel
Jouw lichaam is niet meer, waarvan ik geniet
Verstand geeft mij het antwoord niet
Toch wordt mij heel duidelijk gegeven
er is veel meer dan dit vergankelijk leven
Het lijk al weer zo lang geleden
dat je van me weg bent gegleden
Zonder het gevoel van eenzaamheid
ervaar ik nu jouw af-/aanwezigheid
Vaak zei ik: "Je bent een wonderlijke vrouw"
En nog steeds is dat wat ik ervaar met jou
Geen enkel mens heeft ooit in mijn leven
mij zoveel liefde, geluk en vrede gegeven
Je bent nog altijd mijn inspiratie
als in de meest hechte relatie
Je bent en blijft dat waarvoor ik wil leven
al is mij niet zo lang meer gegeven
Dit is wat ik dagelijks zeggen zou:
Ik hou, ik hou, ik hou van jou
Blijf me alsjeblieft in dit aardse leven
je steun, je liefde en kracht geven

Nieuw lied
Ik heb een nieuw lied in mijn hart
het maakt me blij maar ook verward
omdat ik de woorden niet versta
en weet dat 't hier om een wonder ga
Zoals het leven niet helemaal te volgen is
Gevoel van geluk en gevoel van gemis
Gevoel van onmacht, gegrijpen en ook niet
Wat, wat toch is de bedoeling van dit lied?
Wat probeert het mij te zeggen?
Valt er hier wel iets uit te leggen?
Ik wacht op een of andere verklaring
Of misschien een heldere openbaring
Misschien omdat ik alles met verstand probeer?
Geeft dit lied mijn ware plaats soms weer?
Het klink als een wonder in mijn oren
en blijf de blijheid en verwondering horen
Moet ik meer luisteren naar de klank van het ware?
Naar dat wat ik niet met verstand kan verklaren?
O, die wonderen van de geest
verbazen mij het meest
Zoeken, kijken, weten, is het gebakken lucht?
De onmacht, mijn eigen kleinheid, gezucht
Waar komt die zekerheid te weten dan vandaan?
De klanken blijven komen, ze bestaan!

Gekregen
Dankbaar voor wat is gekregen
dit noemen we dan een zegen
alles bij elkaar genomen is dit met al
van begin tot eind, bloem en heelal
Ons commentaar of ons zeuren
doet de bloemen niet minder kleuren
en hoe wij ons ook voelen
vogels zingen en kinderen joelen
Geen van ons heeft iets dat niet is gekregen
onze talenten, mogelijkheden zijn een zegen
Wees dus dankbaar en benut je gaven
Wees niet dom, ga ze niet begraven
Tel elke dag deze grootse dingen
Zodat je altijd kan blijven zingen
en vergeet niet, als ik het zeggen mag,
te zeggen: bedankt dat ik leef, ook deze dag!
Geluk is ons in potentie ook gegeven
ook de middelen ze te cultiveren zijn een zegen
Vergeet nooit als je het geluk niet meer ziet
Gebruik je middelen en overkom je verdriet!

Rust
In de wijdsheid is het stil
Daar weet ik wat ik wil
Rust brengt mij tot inzicht
in de dingen van groot gewicht
En gezeten in deze rust
weet ik dit is mijn grootste lust
te genieten van het bestaan
vaar ik mee en laat me gaan
Ik weet, dit alles zal blijven
en wil ik er over schrijven
en je bewust maken van dit al
dat wat eeuwig blijven zal.
Zelfs als mijn lichaam is verteerd
heeft mijn geest zo veel geleerd
als dit terugkeert naar de bron
waar alles eens begon
Dan zal ik zijn weggegleden
terug naar NU, buiten tijd, het heden
Daarom probeer ik ook, al is het even,
het NU volop te beleven.
In dit NU van beleven en zijn,
is geen toekomst of verleden "mijn"
Dit is alleen maar laten wat is,
en daar bestaat geen gemis.

Leven
Als kind beleef je alles groots
In de kracht van je leven lijk je doods
Dan aan het einde van de baan
Lijkt het meer om dat kindzijn te gaan
Ons leven hoe ook gevuld
blijkt in raadselen gehuld
op reis naar een bevredigend antwoord
slepen wij ons onbewust voort
Naar een doel? Wie weet waarheen?
Terug kwam vandaar nog geen
die je vertelde of voorbereidde
hoe het is aan gene zijde
Wanneer wij denken te zijn geslaagd
worden we door ziekte en pijn geplaagd
Dan zal pas blijken hoe wij hebben gebouwd
welke "waarden" in onszelf gestouwd
De juiste bouwstenen blijken te zijn:
liefde, bewustheid, genieten, zijn is fijn
om het NU te beleven gewoon altijd
Acceptatie van wat is, zonder spijt

Antwoord
Waarnaar ik zocht, heb ik gevonden
Zo duidelijk en onomwonden,
heb geen leider nodig voor die weg,
Het antwoord is: ik ken zelf de weg.
Wat ik nodig hebt is: me bewustzijn van
weten dat ik alles al weet en kan
Het aanwezig is in mijn onbewustheid
Daar zit alle kennis van ruimte en tijd
Dat onbewuste bestuurt het hele lichaam,
het hele mechanisme met elkaar tesaam.
zonder dat ik bewust weet wat het doet
werk het efficiënt en heel erg goed.
Zelfs als het lichaam straks ontbindt,
adem, bloedsomloop niet meer plaatsvindt
het onderbewuste terugkeert tot de bron
het kent de plaats waar het begon
Daarom vraag ik niet langer hoe en waarom
Mijn echte zelf maakt de reis naar de Bron
Daarom ben ik blij en compleet
Omdat ik straks "alles" weer weet!
Vol vertrouwen ga ik die onbekende weg
terwijl ik steeds tegen mijn onderbewuste zeg
Jij weet waar heen het moet gaan
het komt op die laatste oversteek aan!

Even
Heel graag, al is het maar even,
Zou ik met jou weer willen leven
Jij was voor mij de zon en maan,
Altijd verlicht door jouw bestaan.
Een glimp, een flits, een moment,
samen met jou is als een liefdesprent,
getekend met liefde en passie, intens
Dat, mijn lieve schat, is mijn grootste wens
Van jou zal ik houden als van geen één.
Zoals jij was en bent, is er geen
in het hele universum, of waar ook je bent,
Ik weet je te vinden door de liefde die je zendt.
Weet zolang ik jouw aanwezigheid voel,
alleen jij weet dan wat ik bedoel
"dit kan je niet weten of meten"
zeggen mensen die het denken te weten,
mij kan het niet schelen wat zij denken,
Binnenkort kunnen we weer dat schenken,
waaraan ik steeds blijf denken
Liefde is groter dan het heelal
Hierin geloofden wij altijd al

Bedankt
Jij hebt mij gegeven een vermogen
waardoor ik ben omgebogen
Nee, geen zilver, geld of goud
maar iets dat je altijd behoudt
Jij was verder in dit leven
dan de meeste is gegeven
Niet veel mensen hebben dit gezien
vonden je vaak eigenwijs misschien
Maar ik heb het steeds geweten
dat jij in de laatste fase heb gezeten
Van de lessen hier op aarde
Jij achtte ze van grote waarde
Dan bekroop mij jaloezie om je inzicht
dat wat je gegeven is door het licht
Wat jij bezat is niet aan te leren
maar door iedereen te begeren
Hogere wijsheid dan het oppervlak
Daarbij voelde ik me vaak heel zwak
Zo vaak heb ik gezegd jij bent bijzonder
Dan keek jij als verrichte ik een wonder
Nog steeds ben ik zeer vereerd
met alles wat ik van je heb geleerd
en wil je graag bedanken
met mijn gebrekkige klanken

Alles
Ik heb gehuild mijn lieve schat
omdat ik alles wat ik had
zou hebben gegeven
om jou te laten leven
Maar in deze zaak
heb ik geen enkele taak
Wat heeft mijn leven voor zin
als jij niet past daar binnenin
Mijn leven was zo rijk en blij
met jou als aanvulling aan mijn zij
Je hebt me zoveel laten zien
wat ik niet begreep voordien
Heb ik nog een kans na dit leven?
Je had mij nog zoveel te geven
Het duurde allemaal veel te kort
Waar, ik weet niet wat het wordt
In welke gedaante of dimensie
Dat is wat ik dan wel zie
mijn hoop daarop is intens
Mijn verlangen, mijn diepste wens
Niemand is daarvan ooit teruggekomen
Dus blijf ik daarover denken, dromen
Je bent en blijft het helemaal
Mijn liefste schat, mijn ideaal

Graven
Hoe dieper van binnenuit
hoe waardevoller de buit
Graaf dus diep in jezelf
er ligt daar een enorm gewelf
waaronder de buit wacht
ontdek al die pracht
er is zoveel te vinden
voor al je lieve vrinden
het delen is een feest
en jij bent de gulle gever geweest!

Familie
Je hebt niet gekozen voor deze groep
maar van binnenuit is een sterke roep
Je bent er gewoon in geboren
Dit wist je niet van voren
Heb je pijn of grote zorgen
dan voel je je daar geborgen
Al zijn sommigen geen vrinden
je kunt het toch met elkaar vinden
In al je voor- en tegenspoed
is dat familiegevoel reuze goed
en je hart is groot genoeg voor meer
ook vrienden troosten keer op keer
Daarom steunen wij elkaar
manieren verschillen daar
Geloof in elkaars oprechtheid
er is niet veel onderscheid
Alleen hierin zit het verschil:
we kijken allen door ons eigen bril
En eenheid is dan pas daar
bij het accepteren van elkaar

Waardevol
Alle dingen hier op aarde
hebben maar beperkte waarde
Dingen waarvoor wij geld betalen
komt de vuilnisman later ophalen
Ware liefde, niet met geld te koop
daaruit putten wij zelfs hoop
dat bij het verlaten van de aarde
we iets meenemen van grote waarde
Voor de rest is dan alles "troep"
ware liefde komt niet op de stoep
Dit neem ik mee als een grote schat
en ik weet: dit is meer dan al wat ik bezat!
Daarom ben ik blij met wat ik leerde kennen
de omgeving kon er soms niet aan wennen
maar ik heb dit geluk gekend door jou
je was en bent een wonderbaarlijke vrouw
Nu moet ik je tijdelijk missen
Nee, ik kan me niet vergissen
en weet zeker: deze waarde is groot
en gaat door tot dwars door de dood

Geven
Telkens wanneer je jezelf geeft
Blijkt dat dit ook in de ander leeft
Daarom is het motto in het leven
"Wees gelukkig door te geven"
Natuurlijk is een letterlijk cadeau fijn
maar er is veel meer te geven uit het "mijn"
Ontdek de schatten uit je hart
Dit is zelfs een medicijn bij smart
Je hoeft het niet te geloven
alleen jezelf beloven
dat je dit gaat leren
door het zelf uit te proberen
En ik weet
dat je het niet vergeet
Geeft en je zult ontvangen
de dingen van je diepste verlangen
De rijkdom van de geest
die bevredigt het meest
Geld en materialen
je zult er niet langer om malen

Samen
Weer samenzijn is mijn stil verlangen
Je beeltenis in mijn geest gevangen
Voortdurend op zoek naar enig teken
Heb ik in de verkeerde richting gekeken?
Soms voel je zo heel dichtbij
ben je gewoon aan mijn zij
Toch zoek ik naar dat tastbare
en ontmoet het ongrijpbare
Dan wil ik dat ik je gewoon voel
niet de gedachte wat ik bedoel
En liefste, dan weet ik ook
dat ik mezelf met verdriet bestook
Juist het ongrijpbare maakt me blij
als ik voel: je bent bij mij
en ik weet ook al deze tekenen
zijn de reflexie van mijzelf gebleken
En als ik straks dit stoffelijke verlaat
Ben jij het die daar voor mij staat
Dan zijn we eindelijk weer samen
Dit is mijn diepste verlangen, amen

Gevonden
Waarnaar ik zocht, ik wist het niet,
begrip, wijsheid, een nieuw lied?
Totdat ik jou ontmoette,
en jij me met je kus begroette
Dat sloeg bij mij in als een bom
blije gevoelens, nu wist ik waarom
Dit was zo nieuw voor mij dat
ik alles en iedereen vergat
Zo moest het dus gewoon zijn
verliefd, herkenning, het was fijn!
Jammer dat het zo kort duurde
magere Hein je de dood instuurde
Niemand kan mij meer ontnemen
dat unieke dat ik met je deelde
ik wist niet eens dat dit bestond
alsof God een engel naar mij zond
Mijn lieve schat, waar je nu ook bent
ik blijf van jou, ik ben jouw vent!
Als alles tot eenheid geraakt,
hebben wij dat al lang gemaakt.
Die blijheid, die eenheid die wij delen
Zullen ons nooit, nee nimmer vervelen
Wat het ook is, de hemel of paradijs
Liefde, brengt ons weer samen, 't is wijs!

Geweten
Wat is geweten?
iets dat is vergeten?
Wat is dan wat ik vergeet?
dat wat ik niet meer weet?
Wanneer kwam ik los van de bron?
Toen het nauwelijks begon?
Nu moet ik diep naar binnen gaan
om die bron nog te verstaan
Wie wil dat wij dit vergeten?
ons bezighoudt om niet te weten?
Doen wij dit zelf of de omgeving?
ons afhouden van ware beleving?
Diep van binnen zal het weten
ons helpen niet te vergeten!
Daarom zoek ik de stilte in mij
zie universele wijsheid van dichtbij!
Dan weet ik, ik heb altijd geweten
en ben toch niets vergeten
Het is er altijd dicht bij mij
met dit te weten ben ik vrij
Nu volg ik mijn innerlijke bron
naar waar ik niet komen kon
Nu ik er eenmaal ben geweest
ben ik vrij en onbevreesd

Intuïtie
Binnen in mij is het stil
uitgeschakeld is mijn wil
dan verschijnen in een rij
nieuwe creaties zij aan zij
Wanneer stilte heeft gezwegen
zijn gedachten aaneengeregen
ben ik het weer aan het roer
is er duidelijk meer rumoer
Weer in de stilte ben je daar
zwijgen gedachten, geen ge-maar
het logisch denken staat dan stil
confrontatie met wat ik werkelijk wil
Uit het niets van stilte is daar dan
de oplossing die ik zocht daar van
van wat ik niet kon zeggen
en niet uit kon leggen
Zoals het nu is, is het goed
wat mijn lichaam ook met mij doet
het is slechts de buitenkant, binnenin
zijn alle antwoorden al vanaf het begin
Hoe je het ook noemt: god, spiritueel
ieder mens heeft hiervan evenveel
ga dus op zoek en zoek op deze plek
de stilte was jouw blinde vlek

Naar binnen
Moet ik nu beginnen
met een reis naar binnen
of weet ik wie ik ben?
en denk dat ik mezelf ken
Maar als ik dan binnen ben
blijkt dat ik mezelf niet ken
Eenmaal naar binnen
gaat het pas beginnen
Dan denk ikzelf niet meer
en komt de ommekeer
en weet dat denken leidt
tot minder onderscheid
Mijn denken is geprogrammeerd
door wat ik mezelf heb aangeleerd
Of de omgeving van het gezin
bepaalde wat ik haat en bemin
Los van mezelf, maar binnenin
toont de waarheid van het begin
hoe het allemaal ontstond
en ik kijk met open mond
Wordt het voor mij waar
dit grote denk-gevaar
Laat dat denken nu maar los
En wordt één met de kosmos

Waarom
Steeds vraag ik me af
waarom, is dit een straf?
Sinds afgelopen mei
voel ik me niet meer vrij
Alle mensen met kanker
zoeken naar een anker
een houvast, zekerheid
geloof? reis in de tijd?
Is er geloof dan ook twijfel
Ik weet zeker of ik weifel
dan probeer ik evenwicht
krijg een nieuw inzicht
Dan ineens weet ik, of hoor
'k wil jou zien, ging mij voor
Wat is er dan na dit leven?
Kan je het vertellen, even?
daarom wil ik nog niet gaan
is er wel een ander bestaan?
laat me, laat me nog even
het is toch mooi dit leven
Veel wil ik nog genieten van
meer bewust van alles dan
De les die ieder moet ervaren
is niet voorbij gaan aan de jaren

Dankbaarheid
Wij vinden gezondheid heel normaal
tot de er iets gebeurt in ons leven
Dan gaan gedachten met ons aan de haal
doet je wereld op zijn grondvesten beven
Voor mij was dat in 2009 in de maand mei
ik lag in 't ziekenhuis voor de laatste dag
Mijn vriendin zou me ophalen, mijn liefste, ja zij
Op die Koninginnedag, die ik niet vergeten mag
Zij kwam maar niet en ik wachtte tot ze kwam
toen kwamen haar kleinkinderen op bezoek
Verwonderd keek ik, zag de gezichten stram
Mijn liefste zou niet komen, gevallen in de hoek
Een hersenbloeding was opgetreden
bij mijn lieve schat die ik zo heb liefgehad
waaraan zij de andere dag is overleden
Ja, mijn grootste schat die ik op aarde bezat
Terwijl ik dit verlies nog aan het verwerken was
vertelde mijn longarts dat ik asbest kanker had
Besefte ik de grootste waarde in mijn leven pas
mijn liefste was meer waard dan alles wat ik bezat
Nu ben ik niet boos of ondankbaar
en blijf denken aan alle goede dingen
die ik leerde en ervoer door haar
waardoor ik kan blijven zingen
Dit leven is maar een ervaring van even
daarom denk ik vaak aan al dat schoon
wat ik met mijn lief heb mogen beleven
En leef mijn leven met een blijde toon

Uitwerking
In zon en regen
kom ik je tegen
Als de morgendauw
ben jij m'n mooie vrouw
Nee, dit is geen illusie
geen eindigende corrosie
Het was als zonneschijn
warm om bij jou te zijn
Nee, dit is geen waanbeeld
niet iets wat mij verveelt
Het is zo goed en constant
Nee, het haalt niet de krant
Maar met jou aan mijn zij
ben ik mijzelf en blij
Door jou weet ik: dit is geluk
voorzichtig, dit mag niet stuk
Zonder jou voel ik me alleen
en vliegen mijn dromen heen
Jij bent nog altijd mij ideaal
Jij, ja jij, bent het helemaal

Leven en dood
Veel mensen leven voorbij aan de dood
De kans er op is levensgroot
Waarom zou jij kunnen ontsnappen?
Toch zul je dit alleen op moeten knappen
Net doen of het niet bestaat
helpt een beetje, tot je echt gaat
Beter is, voorbereiding voor een reis
met magere Hein en zijn grote zeis
Die je weg komt snijden
met of zonder lijden
Maar maak het niet te zwaar
de dood is net als leven waar
Misken niet langer zijn bestaan
Zeker is dat wij allen gaan
Wees niet bang voor het slapen
of er naar toe te gapen
Is naar bed gaan zwaar?
Wakker worden is ook daar
Hoe en wat er zal gebeuren is één ding
Maar deze reis heeft zeker een bestemming
•

Leef!
Het motto van mijn geliefde was: “leef!”
Dat is wat door mijn gedachten zweef
“Als ik mijn knuffel niet meer kan geven
m'n kracht en liefde zal voor je voortleven”
Toen je hier was, heb je voorgeleefd
wat een vreugde geven geeft
Je was de voortdurende inspiratiebron
voor ieder in je buurt die je helpen kon
Jouw raad was onpartijdig en goed
Mijn god, jij weet hoe je helpen moet
Steeds was daar mijn verwondering
grenzend aan opperste verbazing
Je blijft zo'n bijzondere vrouw
waardoor ik nog steeds van je hou
Wat doe je nu in die and're demensie?
Natuurlijk … bezig tot ik je weerzie!

Gedachten krachten
Gedichten gekomen uit het mijn
die schepping der gedachten zijn
Eerst de emotie die is ontstegen
dan gedachten aaneengeregen
Emotie die zich uit door het gevoel
zonder zelfs maar een gericht doel
Het ontstaat in potentie in ons hart
komt vaak voor bij veel smart
Zelfs hevige verliefdheid overvalt
en is er geen enkele tweespalt
tussen gevoel en verstand
als dat gevoel je overmant
Gedichten, gedachten krachten
die er op willen wachten
om tevoorschijn te komen
je diepste wensen en dromen
Kunnen die gedachten krachten
je brengen waarop je wilt wachten?
Onze intense wensen, dat wat we willen
zullen niet van de uitkomst verschillen

Inspiratie
Steeds wanneer ik aan je denk
Jij was het allergrootste geschenk
Dat ik ooit heb mogen krijgen
Jouw "zijn" deed mij zwijgen
Verwondering was het steeds bij mij
"Je bent bijzonder" is wat ik zei
Je lachte wat en keek mij aan
Ik zei: "Je bent de zon en de maan"
Ook als ik zei: "Jij bent zo mooi voor mij"
Zelf geloofde je 't niet, maar was wel blij
Mijn lieve schat, ons samenzijn was kort
Je bent nu wat ik binnenkort ook word
Die and're dimensie die jij nu kent
Stofloos, een energie, mij nu nog onbekend
Wat moet dat worden als we elkaar ontmoeten
Een samengaan van passies bij het begroeten
Droom ik? Is dit werkelijkheid?
Gaan wij echt buiten de tijd?
Jij bent mijn constante inspiratie
Zo sterk, wel voor een hele natie
De spil was jij hier steeds beneden
Nu naar die and're wereld gegleden
Ik grijp naar elke schim die op je lijkt
Wetend dat jij steeds naar mij kijkt

In de regenboog
Voor mij ben jij mijn licht en mijn zon,
weet nog goed wanneer dit wonder begon.
Als door de regen van mijn tranen het licht verdwijnt,
ben jij het die in een regenboog aan mij verschijnt.
Met het heldere licht van mooie kleuren,
ben je mij voortdurend op blijven beuren.
Hoe heb je dit toch steeds gedaan?
Is het omdat de zon daar niet onder kan gaan?
Jouw liefde is als het licht en geeft mij kracht,
ik weet dat je daar ergens op me wacht.
Het is daar waar ik je zal weerzien,
mooier en met nog meer kleur misschien.
Nog mooier dan ik je steeds heb gevonden,
niet meer aan dit aardse ZIJN gebonden.
Buiten tijd en dimensie die de aarde vangen,
de vervulling ervaren van ons beider verlangen

Flits
Wat is de wereld toch mooi misschien,
als je tenminste kijkt met de bedoeling te zien.
Waar zoek ik toch naar?
Een flits, een moment, een gebaar?
Wanneer gaan mijn ogen nu open?
Kan ik daar dan alleen maar op hopen?
Wanneer komt dat visioen zoals van profeten?
Misschien niet omdat ik het al denkt te weten?
Waar komt die onrust toch vandaan?
Wat ik wil is toch gewoon verder gaan?

Stilte
Als de storm in mijn hoofd is bedaard
er stilte is, rust, kom terug tot mijn aard
Staat alles weer netjes op een rij
waar komt dit vandaan? toch ... jij?
In die stilte zoek ik dan naar jou
omdat ik nog altijd van je hou
Het is de spil waarom het gaat
jouw liefde, en warmte staat
Je bent nog steeds in mijn gedachten
ik wil je zien, kan niet wachten
En als je dan plots even verschijnt
als in een schim die weer verdwijnt
Dan ... blijft het stil in mijn hoofd
je geeft rust, vrede zoals beloofd
in de oude geschriften stond dit al
"Zoek mij in stilte zodat je mij vinden zal"
Zo blijf ik met je verbonden
heb je steeds opnieuw "gevonden"
Nee, dit gaat nooit meer bij mij weg
"ik hou van jou" is wat ik eeuwig zeg

Spijt?
"Het spijt me, ik had het te druk met leven,
terwijl ik zoveel om een ander had kunnen geven".
Als dit is wat je zegt na verloop van jaren,
wat heb je nou eigenlijk kunnen vergaren?
Drukt jouw drukke bestaan je in een gevoel van spijt?
Waarom wil je dat drukke leven dan niet kwijt?
Of is het dat je niet kan kiezen?
Bang je zogenaamde zekerheid te verliezen?
Leven is pas echt, als je erom vecht!
Het overkomt je niet, maar je kiest het echt.
Wat je anderen hebt gegeven,
zal jou voort doen leven.

Vooroordeel?
Soms valt er niets uit te leggen
zelfs al valt er veel te zeggen
Voor je iemand de kans geeft,
is het een vooroordeel dat leeft?
Je hebt iemand voor 't eerst gezien
en in een vakje geplaatst misschien?
Komt dat oordeel dat je blijkbaar houdt
van je gevoel waarop je zo vertrouwt?
Maar had je het ook niet dikwijls fout?
Leef om te leren, oordeel af te keren
Niet dat het zo eenvoudig is,
gewoonten blijken een soort erfenis,
die je meekrijgt als een soort last,
er van af komen ligt niet vast,
maar als je wijsheid toestaat in je leven.
wil je altijd het voordeel van de twijfel geven.

Voor haar die ik zo bemin
Soms als ik mijn ogen dichtdoe en aan je denk,
ervaar ik jou nog steeds als een godsgeschenk.
Ook al ben je niet meer hier op aarde,
voor mij behoudt jij die onbetaalbare waarde,
van de herinnering aan goede, hemelse dingen,
waardoor ik mijn tranen kan bedwingen,
omdat ik zo graag wil blijven denken,
aan al die goede en volmaakte geschenken.
die jij gaf aan mij zonder voorwaarde, je hele zelf,
wat houd ik van jou! tot het hoogste hemelgewelf!!
Alles is te koop, zeggen sommige mensen
maar hoe kan je de prijs betalen voor je wensen,
wanneer ze meer dan worden vervuld?
Ja, zoals jij was met je liefde en je geduld.
Van jou zou ik nog zoveel hebben geleerd,
Daarom heb ik je ook zozeer gewaardeerd.

Tot slot
Deze bundel met mijn gedichten zal steeds worden bijbewerkt. Ga, als je ze
mooi vindt, af en toe even kijken op www.agrituur.nl en haal de nieuwe bundel
op. Oh … en als je het waardeert en een kleine bijdrage (bijvoorbeeld 2,50)
zou kunnen missen in verband met mijn kosten voor de website e.d.
mijn rekeningnummer: 156374676
t.n.v. J.W van Turenhout, Den Haag

