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Vrij vertaald naar 

William Shakespeare



het gaat alle kanten op
zet me ondersteboven 
volledig op mijn kop

zonder te beloven

kleuren wij samen een taal
beschrijven we woorden
tekenen we ons verhaal

en spelen onze eigen akkoorden

in een intens voelen
en ogen die kijken naar

verstaan we alles wat we bedoelen
weten we in elk woord, in elk gebaar

zien we in elkaars aanschijn
voorbij ogen die vol passie kijken

verlangend bewustzijn
van handen en lippen die reiken

lichaam tegen lichaam
dansen we samen buiten zinnen

proef ik op mijn lippen jouw naam
om enkel en alleen nog maar te beminnen

verstrengeld samen één
ontdekken we vol onbevangenheid

samen alles en alleen
hoe we elkaar vinden vanuit vrijheid
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is raken
en geraakt worden

weerspiegeling
van wat kan zijn

herkenning
in de ander

groots
maar toch ook klein?

is essentie
wezenlijk gevoel

ontdekkingstocht
naar binnen in

ontdaan van
alle lagen

het einde
of juist begin…?



kun je alleen maar leven 
in dit moment

alleen maar nu ervaren
alsof je elke keer opnieuw verkent

om enkel in je hart te bewaren
dat wat nu klopt en mag zijn

mee te gaan en te beleven
explosief tegelijk zo fijn

ervaren wat wordt gegeven?

kun je alleen maar voelen
zonder te verwachten

onbevangen zonder maren
vrij van alle gedachten

alleen maar ervaren
vertrouwen op het weten

en overgave aan
om niet meer te vergeten

en altijd weer te laten gaan?




