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BIJ DE DOOD VAN
MIJN MOEDER
INHOUD
MIJN DAKJE LEKT VOLWASSENHEID
GROEI ENDE LIEFDE
DE DOOD BIJ BENADERING
EEN WEEK GELEDEN
ALLE STAPPEN HEB IK GEZET
DOOR NIETS OVERVALLEN
VOORJAAR
ZO PRAKTISCH
HET TEMPO VAN EEN ROUWSTOET
GELEGENHEID
MIJN TRANEN VIND IK NERGENS
GROOT WAS DE HEMEL
HOU ME LOS
NIET MEER DOOD
VROEGER
NIEUW LEVEN
WIE BEN IK NA MORGEN
EPILOOG - MIJN BEGRAFENIS

MIJN DAKJE LEKT VOLWASSENHEID

straks heb ik geen dakje meer
valt het leven op mij
rauw
het lekt al
volwassenheid
zelfstandigheid
ben ik dan zonder moeder geen
kind meer?
ik ben nog niet klaar
om als groot mens
door het leven te
gaan
wat moet ik doen
en wat laten
wie houdt ons
bijeen
of is het dan
tijd om
elk een eigen weg
te gaan?
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GROEI ENDE LIEFDE

Ik bereid me voor op mijn volwassenheid
zonder vader
zonder moeder straks
Ik groei naar nieuwe kracht
nieuw evenwicht
in mijzelf
en met jou, mijn liefste
Durf mij los te laten
ik ga niet van je weg
maar verder
Ik ben op reis naar een nieuw bestaan
zonder te weten
waar dat is
of hoe
Ik kom niet terug naar hier
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Ga mij niet voor
wijs mij niet de weg
waarschuw mij niet
houd me niet tegen
Geef mij ruimte om te groeien
wees niet bang
Ik voel mijn kracht
om te gaan
zonder te vluchten
Ik ben sterk zoals mijn moeder
die in al haar wijsheid
de kracht van liefde van mensen
doorgrondt
Deel mijn vertrouwen met mij
ik deel mijn leven met jou
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