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happy people have no stories 

Therapy?
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sprookje

net als ze van gedachten
verandert
de stoep in kiezelstrand

wanneer ze dan gehaast haar hielen
ligt
er een kikkertje in haar hand

nu ze haar vingers zacht ineen
schuift 
er luxaflex voor de tijd

maar vlak voor haar mond het groen
raakt
ze haar lang-en-gelukkig kwijt
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hoe de zee
toch steeds
het strand
 
weer kust
en kust
en kust
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maandagmorgen

het kaalgeplukte kuiken
met bril en peignoir
in de knuist een groene kliko
maandagmorgen
en paraat

de giraffe zit op slot
sjeest zijn stropdas achterna
stikt in koffie,  sleur en haast
maandagmorgen
vast te laat

en één man
leeft een bankje
tussen tassen vol verhaal
zo drinkt hij zijn maandagmorgen
als dinsdagmiddag
uit de maat
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laad me
met rust
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van wat zou
 

waar waren ze
waar bleven ze
de meisjes uit de klas
met wie u toch ooit
speelde
van wat zou
en wat al was

waar waren ze
waar bleven ze
de vrijers uit de buurt
met wie u toch ooit
droomde
van wat zou
maar niet geduurd

waar waren ze
waar bleven ze
uw broer en zus misschien
met wie u toch ooit
vocht
om wat zou
en wie gezien



15

waar waren ze
waar bleven ze
de mensen uit uw hart
met wie u toch ooit
leefde
voor wat zou
en moest en was

even stil
ging de bel nou
dacht u ook
dat u
iets hoorde




