Voor altijd jong van geest

Ode aan een bijzonder mens
die leefde in mijn dagen
Ik gelijk haar aan de lucht
Stammend uit een klein gehucht
Een heldere ster aan het firmament
Eén mens tussen de velen
Eén ziel tussen de duizend
Een boegbeeld van het leven
Zie! Hoe zij is voorgegaan
Hoe dit baken licht de weg
en draaglijk maakt het voortbestaan
Ik gelijk haar aan de zee
Denkend en levend met een ander mee
Sprekend je evengoed ook tegen
Doordrijvend hare eigen zin
Waar deze rechtvaardiger lijkt te wegen
Ja, ik gelijk haar aan het water
Hoor! Haar parelende klatergoud
Brengt tijdingen uit de diepte
En drijft overal haar wil doorheen
Ik gelijk haar aan de wind
Wetend meer in veler opzicht
Dan menig ander bevroeden kan
Zij die alle hoeken van
De menselijke emotie heeft gekend
Voel! Haar frisse, montere blik
Na al die tijd, na al dat leed
Is nog steeds even ferm

Ode aan een bijzonder mens

Ik gelijk haar aan de aarde
Warme moeder met haar armen wijd
Verzorgt, vertedert en vertroost
Verrast, gedenkt en onderwijst
Komend zelf magnifiek tot bloei
Scheppend onverwachte werken
In kleur en vorm en oogstrelend schoon
En woorden onvermoed
Bloemrijk in overvloed
Ik gelijk haar aan een melodie
Met hoogten en met laagten
Met vallen en kloek weer opstaan
Dan schrijdt zij eerst
En snelt dan voort
En komt zij schitterend tot wording
En dwingt verstilling af
En komt allengs weer aangestormd
Ik gelijk haar aan de bergen
Geen hemeltergen krijgt haar omlaag
Geen onrecht of andere tegenspoed
Geen ontrouw, verlies of zielepijn
Oh ja, had kracht een aangezicht
Voorwaar, dit zou het zijn
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Ode aan een bijzonder mens

Feniks
Op zomaar een dag,
guur en bewolkt,
staat ze op.
Niets meer voelen, leeggelopen.
Het strand als toevluchtsoord.
Sjokkend en slepend op blote voeten.
Torsend een rugzak machteloosheid en woede.
Bagage rijp voor de sloop.
Doelloos loopt ze, doorweekt, doordrenkt.
Een en al wanhoop,
heimwee naar het voorbije.
De storm loeit over zee en strand.
Stuwt de snellende golven op,
in razernij buitelend naar de oever.
Met opzwepend bulderend geluid,
trekken ze zich sissend terug.
De zee kolkt, briest en brult.
De wind trekt aan haar haren.
Regen zwiept in haar gezicht.
De natuur voelt, leeft haar leed.
Gegeseld door stormwind en slagregen,
komt er een eind aan het tumult.
Woede getemd, wanhoop verjaagd.
Weldadig breekt de zon door de wolken,
Spelende golven plagen het strand.
Stille glimlach ontspringt aan haar ziel.
Haar gevoel weer gevoed.
Ze proeft weer het zoet en het zout.
De rug gaat recht, de stappen licht.
De glimlach verdiept, het lichaam neemt over.
De vingers betoveren de toetsen.
Ze spreidt de armen, ontvangt het applaus.
Bevrijd, de toekomst is hoop.
Wat ze al wist,
de bewegende zee is een elixir.
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