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Vergeet ons niet

Ik kom naar jou toe,

ooit, hoop ik dat jij

mij gaat aannemen

tussen je armen en dat

jij mij niet gaat 

afwijzen.

Ik kom naar boven,

naar de hemel van jou

om mijn moeder weer

te mogen zien,

om reine fonteinen van

deugdzaamheid in

haar ogen te mogen

ontmoeten.

Zelfs als ik telkens weer,

hier op aarde

in de hel van mezelf en

anderen beland, hoop ik

om ooit verlost te mogen

worden van mezelf, van

een ander hier beneden

God.

Vergeet ons niet,

hier beneden en kijk

uit genade naar biechtende

zielen van jouw altaar.
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God in de buurt

In de verlengde van

eindeloze oceaan

ontmoet je maatjes.

Zij zijn de reizigers

van de Melkweg,

op weg naar groene

tuinen.

Velden groen,

zeeën helder,

hemelen blauw.

Ik omarm jou,

ik ontvang jou,

ik vang jou op.

Onze handen op

elkaars schouders,

amicaal elkaar begroeten,

Vader daar,

oermoeder daar,

en God in de buurt

die ons bewaakt,

wees ontwaakt.
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Vriendschap

Breek geen hart dat

al enkele keren gebroken

is geworden.

Beschadig geen mens 

dat anders jij jezelf

beschadigt.

Wees direct maar lief

tegenover hen die

dat nodig hebben.

Vriendschap is zo'n houding

dat je de vrienden gaat

waarderen zonder

zich partijdig op te stellen,

maar ieder 

met zijn volume

erkennen en respecteren.

Niets in het leven 

heb ik gevonden

waardevoller dan 

eerlijkheid en oprechtheid

tegenover hen die jij

lief hebt.
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Hoe kleurloos ben jij

Hoe mager en fragiel

ben je mijn ziel,

in deze wereld van

verbeeldingen.

Hoe dun en breekbaar

leg je trillend je weg

af.

Soms kom je compagnons

van het pad tegen die

jou begeleiden.

En soms ontmoet je

de obstakels op weg.

Er is geen einde aan

deze weg van pelgrims

der enige.

Jij hoopt op ontmoeting

van jouw grote dag,

dat hij eindelijk gaat

jou ontvangen.

Wees vredig met jezelf,

met het leven om jou

heen.

De fonteinen zo rein,

watervallen zo echt,

de schepping zo

reëel in jou, om jou

heen.

Hoe groen ben jij,

hoe blauw ben jij,

hoe kleurloos en echt ben jij.
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De winst van verlies

Een land was ooit hoog

gegaan om subliem te

zijn en is weer omlaag

gegaan na verloren

strijden op de grond.

Misschien was de bedoeling

daarvan voor een volk

om hoogmoed te overwinnen.

Misschien moesten diverse

geloven en volkeren

zich met elkaar mengen

om uiteindelijk de modeste

geest te ervaren.

Eeuwen later

ziet men de winst van

het verlies.

Misschien is zo'n gezegde

wel waar dat zegt;

Wat je van de ene hand

weggeeft, krijg je van

andere hand terug.

Hart tot hart zijn de

verloren strijden, en de

overwinningen van een

volk doorverteld.

Er zijn duizenden boeken

hierover geschreven.

Leer van je fouten mens,

en beoefen dankbaarheid

net zo lang dat jij leeft

hier op aarde en hiernamaals.



6 

Het feest van bestaan

Zo hoog staan de sterren

in de hemel en toch,

in plaats van de sterren

te plukken, dien je jezelf

naar de hoogte te brengen

als je sterrenkenner

bent.

En of als je hier bent en

blijft, dien je dan

het groen zijn gaan

beoefenen.

Dan word je of blauw

en of groen van kleur.

De hemel van blauw

de grond van groen,

door hem aan jou

toevertrouwd.

Probeer wat met je leven

in dit feest van het

bestaan.


