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Zo vormgegeven, 
door de loop van mijn leven. 

Nu weet ik beter; 
vandaar, 

Poëter. 
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De nieuwe lichting, 
ziet het als hun plicht en taak, 
nieuw licht te werpen, 
op de zaak. 

Waarvan akte. 



Een gedicht om te openen 

De dame van lichte zeden, 
wordt gedicht, 
met een speciale reden. 



Welcome to the jungle 

Enerzijds,  
ingetogen, 
sneeuwwit. 

Anderzijds, 
ghetto, 
gangster, 
shit. 



Een nieuwe tijd 

versplijt, 
de geesten openrijt, 
een nieuwe tijdsgeest verspreidt. 

Het oude op sterven na dood, 
hink-stap-sprong over die sloot, 
naar het nieuwe land, 
to unite. 



I love being gay. 

Ik ben een blijmoedig mens. 
Ik probeer zo vrolijk, levendig en opgetogen voor de 
dag te komen. 
In een zonnig bestaan. 
Ook een lustig, losbandig leven was mij niet vreemd. 
Om nog maar te zwijgen over mijn opgewekte, uitgela-
ten, fidele en jolige gedrag; 
monter, dartel en kwiek. 
Welgemoedig, wakker, fleurig en blijgeestig, blij en 
geestig,  
Opgeruimd maar ook kleurig. 
Blijgestemd en levenslustig. 
Tierig, frivool, wuft en hups. 
Soms een beetje lichtzinnig, maar vreugdevol,  
welgestemd en goed geluimd. 

I love being gay. 



Ondertussen, bij het tankstation; 

Ik liep naar binnen en in het halfdonker, 
ontwaardde ik haar. 
Ik liep op haar af, 
maar stootte op het gepantserde glas. 

Het mocht niet baten. 
Want hierachter, verdronk je gelijk in de 
spelonken van haar ogen. 
Alsof er een verlichte tweebaansweg 
liep, daarachter,  
in het halfdonker. 



Die je direct meevoerden,  
verdwijnend in haar diepten. 
In die oase van rust die ze uitstraalde. 
Die ze was. 
Die ze is. 

Zondagochtend, vroeg. 
Ik was wakker maar wilde weer naar 
bed. 



This is no kid 

Je moet rijpe, 
leipe. 
Je weet niet, 
waarover je praat. 

Je moet rijpe, 
leipe. 
Leer eerst es hossele, 
maat. 

Je moet rijpe, 
leipe. 
Je gevloek en je schelderij, 
zo slap als bleekselderij. 

Je moet rijpe, 
leipe. 
Je leven is nog te klein, 
je zult ouder en wijzer moeten zijn. 

En tot die tijd, 
heb ik schijt. 


