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Een gift van het lot

In het oog van de aanschouwer
is de tragedie een lijdensweg,
een wreed pad door diepe dalen,
vruchteloze landschappen,
woestenijen vol pijn en kwelling
en gekoesterde herinneringen,
brandend in het hart van het leed,
maar voor wie achterom kijkt
is haar dood een gift van het lot,
een zwanenzang, een ballade
over wreedheden en genade,
een lang verlangde verlossing
van de lijdensweg die de tragedie baarde.
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