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voor overig autobiografisch materiaal zie laatste pagina

0
DWAAS
de zon schijnt én de maan
knapzak vol - in de wolken
kijkt hij niet op of om
hoort hij het hondje niet
dat blaft pas op pas op

1
NAAM
ooit ’n heilige ontmoet
zo van suikergoed
als die van padua?
geef mij dan maar
antonius abt kluizenaar!

2
PLAATS
arnhem gehavende binnenstad
geen mooier speelterrein dan dat

3
VADER
nog steeds op zoek ernaar
schreeuwde hij mij toe .. niet
niet naar bevestiging te streven
was of ik bracht hem die wonden toe

4
MOEDER
met zeven concurrenten in één straat
het is niet erg hoor ... heus ’t gaat
leer je wel mooi weer te spelen
glimlach gestold op het gelaat
vermijdt zij zich af te vragen
ten koste waarvan dat gaat

5
TANTE RIE
honnepon hondje zonder staart dat
waren zo mijn troetelnaampjes
aanhanklijk, mollig, krullend haar
ze vrat me op, met huid en haar
o waren wij maar altijd saampjes
zei dat ze op mij wachten zou
geloofde dat zonder meer
beloofde dan iedere keer:
als ik groot ben trouw ik jou
als in ieder middenstandsgezin
woonde ook bij ons een tante in
die tante die was zij

6
DISHARMONIE
vader wil graag zoutloos eten
moeder wil daar niet van weten
opeens verdwijnt zij naar benee
daar eet stil een juffrouw mee
plots proeft vader zout in ’t eten
hij schreeuwt en tiert het uit
onderwijl zingt moeder luid
geen klant mag er van weten
naar haar hoofd dan maar
het bord gesmeten
de rust daarna
bedriegt steeds weer
mijn spel met bestek en bord
duurt kort
ruw zet hij mij naast zich neer
de botte kant van zijn mes doet zeer
...
soms had de dis een verrassend staartje
toe keurden we buurmans taartje
dan vergat je alles weer

7
BASTION
van mening
dat ik voelen kon
met mijn hoofd als bastion
vluchtte ik naar voren naar
een toren
waar ik niet
in wonen kon

8
GROOTVADER
mijn dochter net geboren
hij wilde het niet horen
legde de hoorn weer op
dat het zó moest zó moest gaan
wat was hemzelf toch aangedaan?

9
PRINS
menig prins
verkeert in nood
verzuimt zich af te vragen waar
hij op zoek naar is in haar wat
het was dat hij niet bood
tot hij leert van ’t leven dat
niet valt te verwerven wat je
zelve niet kunt geven

10
VIRAHA
mij wordt niet onthouden
wat mij rechtens toe zou komen
niet wetend wat mij
dagelijks werd geschonken
doet de zon
mij pijn

11
FUGIT AMOR
elkaar missen is
van elkaar houden
hoe meer hoe meer

12
MAYA
ik kan
voor wie ik ben
bij and’ren niet te rade
die slaan in mij
zichzelve gade
ook
mijn spiegel
wil het niet
verklappen
‘kan eigen
oogopslag
niet betrappen

13
POESJESNABIJHEID
dat jij op de vensterbank
zat wanneer je de auto
hoorde aankomen
dat ik jou een kopje gaf
als jij binnenkwam
dat jij in slaap viel
als ik mijn verhaal vertelde
dat ik daarom nog ’n poosje
zachtjes doorpraatte

14
UNBELIEVABLE
I am
an image
in your mind
you too

15
PONY IN OKTOBER
een boomgaard
als zijn wei
de appels op
de grond
gisten dronken
in hem rond
herfst is zijn
favoriete jaargetij
och konden wij
expressie zijn als hij

16
BROEDER VARKEN
wat heb jij varken ons misdaan?
ik kijk je in je ogen aan
in plaats van domheid
zie ik smart
hulpeloze pijn
o kon jij mij maar zijn
voor mij ben jij geen varken meer
jij bent mij de volgende keer

17
WONDER
heel wat dingen in ’t leven
heb je altijd al gehoord
maar
dat narcissen
in de lente bloeien
’t is herfst voordat
je ’t hoort

18
MISTIEK
ook met rotte vis en
vuilnis ben je één
de lijken in de slagerij
je haalt je neus op stapt opzij
terwijl j’er ’s-avonds van geniet
extase is sentiment en hypocriet
voor wie alleen vermeende schoonheid ziet

19
BEDROG
vroeg op weg door hei en veld
ruik wat de zon je dan vertelt
damp van ongewassen kont is
damp die uit de aarde komt
de glossy world laat dit terzij
showt dat lekkers er niet bij
hou je niet van deze joint
dan mis je wel de point

20
GEEN ZELF GEEN WEG
er is geen zelf er is geen weg
maar ik moest hem wel eerst gaan
liefdevolle zorg en aandacht
lang was ik daar ver vandaan
en nog
terwijl verbondenheid toch
grondtoon is van het bestaan

21
NIETS ONTBREEKT
wat mij lief is
ontbreekt mij niet
wat mij ontbreekt
is mij lief

(*) versjes 0 en 21 corresponderen met kaarten 0 en 21 van de tarot
voor een toelichting op deze beide versjes zie pag. 2 resp. 54
van www.yoga-intervision.com/pdf/levensloop.pdf

voor overig autobiografisch materiaal zie
www.yoga-intervision.com/pdf/hinkstapsprong.pdf

overige producties
www.yoga-intervision.com/productions.html

bezoek ook
www.worldprayer-lordhavemercy.com

