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1. 2. 

al is het maar een plek om bij het licht te 

komen, en langzaam stil te staan met haar 

en niet uiteen te gaan, een plek om haar te 

wiegen en tot het laatst te minnen in welke 

vorm dan ook, om haar verrukt te zien, haar 

adem te verkwikken, voordat zij niet meer is. 

niets is voorbij: de merel in de tuin, de geuren 

van het gras, de bomen buigend met de wind, 

de hand niet van de onvergetene, want het ver

dwijnt nooit meer, het strelen uit het schijnbaar 

niets, en alles schikt zich naar dat onderhuidse 

stromen, zodat het niet vergeet of overgaat. 
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3. 4. 

58 
op dagen van regen voltooit zich haar 

afscheid, zij is moe van het zijn, geen 

plicht meer, geen dromen, de dood krijgt 

zijn zin, en morgen het eeuwig verleden, 

de regen houdt op en de lente herneemt zich, 

maar alles wat was, heeft nu stilte in zich. 

kan het zijn die daar loopt, even een droom 

dat het duurt, in geen tijden zo zuiver haar 

beeld, geen vrouw zet haar voetstap zo slank, 

is zij verdwaald uit de dood, een adem die stokt, 

men roept haar toe, en alles wijkt terug, maar 

geen ander heeft weet van de plek waar zij liep. 
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STADSPIJPERS VAN 'SHERTOGENBOSCH 

Word vriend van de Stadspijpers!!! 
Kijk voor meer informatie en onze tegenprestatie op de website 

www.sfadspijpers.nl 
Expertisecentrum voor Cultuureducatie 
en Amateurkunst in Noord-Brabant 
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• Kom naar het Scryption in Tilburg 
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