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een vogelvlucht 

Peinzend zit ik tussen helder schoon 

en grof bederf 

De fladderende vlinder streek neer 

op een granaatscherf 

Zó is het leven, bedacht ik 

zo is het leven 

Verdriet en geluk 

in diffusie om het even 

Verwoesting en schepping 

een liefde doet zeer 

En nóg daalt de duif 

in die bomkrater neer 

© Chris Theeric, 14.05.2002 

 

 

zomeravondmelodie 

De blanke berken 

zijn bonte zerken 

van lang vervlogen geur en 

kleuren, treurend om het niet-meer-zijn; 

doch dauw en dropp‟len lauwe regen 

zingen schroomvol een refrein 

De zwoelte zelf 

zindert in „t gewelf 

dat zwaluwen doet duwen 

duiken, dansen al maar voort 

rond boomtoppen en schoorstenen 

al wat hun vlucht bekoort 

Een late lichtval 

schept in ‟t al 

een harmonie als nooit tevoren 

smorend, d‟ oren sluitend voor het leed 

van een gereten vlindervleugel 

die fladd‟rend ‟t leven eer aan deed 
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zomeravond 

In de zoele zomeravondluwte 

als de meer‟le weer gaat fluiten 

haar helder-droeve melodie in schuwte 

op d‟eenzaam hoge plek daarbuiten 

- Die zang, die ‟t diepste in een mens naar boven haalt 

als vreugde en verdriet niet langer sluim‟ren 

maar d‟ene en de and‟re naar de klaarheid taalt 

van bovenste verwond‟ring, fluist‟rend - 

Als geurend daar de bloem, het gras 

de lucht bezwangerd maken 

‟t oneindig verre zwerk alras 

zacht-scheem‟rig aan ‟t geraken 

Ik dan weer op de uitkijk sta 

naar ‟t leven dat gaat rusten 

naar slaap en dromen die weldra 

niet meer in rust berusten 

Dan wervelt er een stroom gevoel 

uit ‟t innerlijk naar boven 

en maakt aldaar een wild gewoel 

van ‟t hopen, lieven, loven 

Het aardse zijn is te beperkt 

deez‟ grootsheid te bevatten 

de lach naar ‟t leven die ras merkt 

dat tranen het benatten 

Is ‟t daarom dat de meer‟le stemt 

haar droevig avond-lied 

aan ingetogenheid? zij kent 

het nu maar ‟t komend‟ niet 
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de stenen danseres 

Zij stond daar zwierig 

uit natuursteen fijn-gehouwen 

Haar stille stand was zo plezierig: 

slechts dansen, om nooit meer op te houden. 

Midden op het plein 

van de grote wereldstad 

waar dag en nacht, door groot en klein,  

geleefd, geleefd werd, iedereen had 

zijn eigen dichte doolhof 

van verplichting en te moeten 

waar dit of dat verwacht werd, of 

anders zou men status boeten. 

Maar zij – zij kende gans geen wet 

(of ‟t was deze: dans!) dans slechts 

wervel met je wezen, zet 

pas na pas, naar links of rechts. 

Ontstijg je maker en je grens 

wees enkel zwier, laat steen toch spreken 

leef naar je wellust en je wens 

laat toch de vorm je kracht niet breken. 

Of kwam de desillusie met het steen? 

Want steen dat staat en staat en staat 

het nodigt uit, maar laat alleen 

de dynamiek werd desolaat 

Maar zie dan goed, o zie 

als zilverlicht en warme schijn 

tesamen paren: zij danst, o zie 

zij danst de stad door, mijn 

ogen werden groot en ik genoot 

hoe zij bewoog – zó weinig die het zagen – 

ik zag haar knipoog naar het leven, en beloofd‟ 

te dansen met haar mee, op zulke dagen. 
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optocht 

‟t Was in een stoet met vele lampions 

en fakkel-vuur en draagbaar carillon 

gelui, temidden de fanfare 

dat deze feest façade 

mij voor d‟ ogen rees, 

verzeld van bange vrees; 

ik zag het schuilen hier, van groot en klein 

voor ‟t huilen van ons mensen-zijn 

we noemden dans en licht als onze vriend 

bij ‟t doemen van de nacht; en ziend‟ 

hoe toen voorbijtrok ‟t ganse spel 

riep ik ontroerd het vlammenfeest vaarwel. 
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weerspiegelingen 

Ruiten in de rijke winkelstraat 

spiegelen een breekb‟re vrouw, wier staat 

aan grond en goot gebonden is. 

Ik zie haar stromp‟lend bij een deur zonder vernis 

naar binnen gaan; het spiegeld‟ in de ruit 

maar trieste druppels veegden het weer uit. 

Reclameborden in de binnenstad 

vertelden mij mijn goed en wat 

dies mee zij te verzeek‟ren. 

En juist toen „k in mijn spiegel keek en 

vaart inhield, omdat oranje taalde 

zag „k hoe een invalide d‟ overkant nog haalde. 

Weer in het dorp dat ik begroet, 

is het wachten voor een zwarte stoet. 

Het is mooi hier en o zo vredig! 

- De bestelwagen voor mij verteld nog snedig 

dat hun matrassen zo zachtjes rusten – 

en we kunnen weer: ‟t verdriet is voorbij, intussen. 
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zilversprookje 

Soms is het dat de maan  

weer groot en rond en rijzig rijst 

een zilverlichte schijf  

die zwijgend door de koepel drijft 

die eind‟loze vertakkingen  

zwart contrasteren doet 

tegen dimmend‟ blauwe hemelkleur,  

door neev‟lig schijn gevoed 

De nachtvogel die reeds  

een vluchtig‟ vleugelslag beproeft 

hij slikt zijn schorre kreet nog in,  

die slakensklaar nu toeft 

De diertjes in het veld  

die droom‟rig nu ontwaken gaan 

zij zullen weer de roep nagaan  

van zintuig en van maan  

De vissen, zij gaan rusten  

zoals ‟t de vissen hoort 

Het riet, het ruist intussen  

met wind en wake voort 

De bloemen zijn in knop,  

het gras dat houdt zijn sprieten stil 

(soms heft er echter een zich op,  

alsof ‟t genieten wil) 

En uit geheimvol glanzen  

van dit onaards zilv‟ren rijk 

stijgen geuren en geluiden op  

zich streng‟lend tot een brei 

Soms vindt het wijdgeopend venster dan  

mij starend aan haar zij‟ 

een hand licht rustend aan de muur,  

diep drinkt het dan in mij, 

met hemelglans en aardse schijn  

zacht rustend in ‟t gelaat, 

van ‟t onwerkelijkste sprookje  

dat nu haar leven leven gaat. 
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„Trois Fontaines‟ 

Statig en karakteristiek 

- steen geworden tot mystiek -  

lag het landgoed onder bomen, 

reuze bomen 

die bordeaux tot violet 

stil hun schaduw schiepen, grif genomen 

van de donk‟re tinten van ‟t palet 

Een plek van zomer en van zon 

- stek van mijn jeugd ook, eer „k bezon - 

en van frisse, milde regens,  

harde regens 

als gekletter en gespat 

de wind kwam met ‟t fijnste vocht me tegen 

als „k op ‟t balkon omhoog gekeken had 

De wilde wingerd die verdronk 

de slingerpaden op de grond 

kamperfoelie en clematis, 

ó clematis! 

bloem van weemoed en geluk 

schenk als „k je pluk vergiffenis 

en als „k je tegen m‟n hart aandruk 

De warande in mozaïek 

heeft nóg haar sfeer, het maakt me ziek 

van ongetoomd verlangen, 

ó verlangen! 

aan destijds, je doet me huilen 

ik krab wat mos van de spangen 

en leun tegen één der Griekse zuilen 

De drie fonteinen staan nu dood 

enkel zonlicht drijft door de goot 

stromend naar de ronde vijver, 

díe vijver 

waarin „k mijn leven groeien zag 

al spieg‟lend las „k steeds alle ijver 

die ik voor ‟t leven leende, dag bij dag 

De vogel fluit, háár hoor ik nog 

ik knijp mezelf: ‟t is geen bedrog 

gebleven is de zuiv‟re zang, 

díe zang 

die avondluchten trillen deed 

ontroerd verbreek ik mijne gang 

door wat herinnering heet…            
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momenten 

Soms, 

op tintelende tijden 

is nog terluiks te peilen 

wat Gods bedoeling is geweest. 

Soms zie je de ogen van een kind 

of de bloesem weer ontluiken 

Soms schept de zon die eeuw‟ge tint 

of laat een bloem zich zwoelend ruiken 

Soms word je zonder zonde teer bemind 

of laat de ziel een lovend lied gebruiken 

Soms – heel soms – verstomd de wereldwind 

en hoor je slechts een zachtjes suizen 

Dan, 

op deze stille tijden 

weet ik weer wat Gods bedoeling is. 
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herfst 

Met bruin en geel en goud 

ruimt seizoen zich voor seizoen 

Alle leven oogt nu broos en oud 

mijn huid warmt zich aan nat katoen 

Ik beweeg mijn voeten door de blaren 

het volle ruisen roemt mijn gang 

kleurige wolken laten zich voort varen 

door vlagen plotse wind en zang 

‟t geschiedt al volgens ‟t eeuwenoude plan 

dat God noteren liet in ‟t draaiboek van de aarde 

“De blaren kleuren, ruisen”, zo schreef een trouwe hand 

“en het leven zal sluim‟ren, Ik zal het bewaren”. 
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