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De merel zit zachtjes te zingen in 't groen.
Voor mij hoeft-ie heus zo z'n best niet te doen.

Annie M.G. Schmidt
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let op

van leven

ga je dood
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moeders en vaders en tijd die verstrijkt

wat jij nog weet
ik niet
wat ik weet
jij niet meer
hoe kunnen we ook weten

maar als ik in je ogen kijk
dan ben je niets vergeten

daar in je ogen
die dagelijks dwalen
door kastjes van vroeger
gevuld met verhalen
familie, de liefde
in lades van ooit
de deurtjes nog open
ze sluiten nooit
soms bel ik aan
en mag ik binnen
jij vindt de woorden
ik de zinnen

wat jij nog weet
ik niet
wat ik weet
jij niet meer
hoe kunnen we ook weten

maar als ik in je ogen stap
dan ben je niet vergeten
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waar ik nooit

zoveel huizen waar ik nooit zal wonen
zoveel plekken waar ik nooit zal zijn
zoveel harten nooit gestolen
zoveel wereld nooit van mij

zoveel tafels waaraan ik nooit zal eten
zoveel landen waar ik nooit zal zijn
zoveel bedden nooit gedeeld
zoveel wereld nooit van mij
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zie 
 
wat voor je
 
licht
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hoe zou je nu

hoe zou je nu
de vraag die blijft
hoe zou je praten, kijken, spelen
hoe zou je nu toch zijn

in mij ben je gebleven
in mij ben je dichtbij

hoe zou je nu willen getroost
hoe zou je nu tegen me aan

hoe zou je nu
de vraag die blijft
hoe zou je lachen, zingen, leren
hoe zou je nu toch zijn

in mij ben je gebleven
in mij ben je dichtbij
in mij groei je soms stiekem even
in mij 
altijd in mij
 



17

sommige mensen missen
sommige mensen raken
maar alle mensen missen
de mensen die zo raakten

 
 




