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1.
Nog hoorbaar, heel heel ver, is de avondtrein.-
Blauw naast groen korenveld een boer aan ’t werk.
Hei. Boven bos de toren van een kerk.
Rust, overal; ’t diepst op de spoorweglijn.

’t Is of de vijf telegraafdraden zijn
een notenbalk; de sleutel - ginds, die berk;
de noten zwaluwen, zwart op ’t rode zwerk;
de vlaggetjes hun staarten, lang en fijn.

En Mendelssohnse melodieën zingen
op ’t beukenpodium de gietelingen;
de nachtegaal vangt zijn nocturnes aan:

dat hij bij ’t hoogtepunt van zijn gezangen
goed uit zal halen, komt herinn’rend hangen,
als scheef point-d’orgue, ’t boogje van de maan.

2.
Soms, als je ’s winters op ’t besneeuwde pad
wandelt langs beuken, vind je een plekje diep
in ’t bos - ’t is, of een stukje zomer sliep,
dat met de zwaluwen mee te gaan vergat:

Geen sneeuw. Een herfstdraad. Mos. Een mug. Gepiep
van ’t meesje tussen zonnig roodbruin blad.
’t Is, of je haast de toverwoorden had,
waarmee je zon en zomer wakker riep.

Zo vind je soms, als je oud wordt, plotseling
diep in je ziel een kleine herinnering
van toen je een kind was, alles warmte en zon;

en ’t schijnt, alsof zo dad’lijk ’t vizioen
werklijkheid wordt - ’t lijkt bijna net als toen -
heel even is ’t, of je haast tov’ren kon.

3. 
Zwevend op winden waait de zee door ’t duin,
en ’t zout blijft achter in ’t diep-koele zand;
geen bloemengloed, geen groen van sapp’ge plant
kleurt ’t bleke egaal van vér-zichtbare kruin;

maar ’t water, neerfiltrend, doet, tuin naast tuin,
laaien van tulpenrood ’t wijdvlammend land,
en ruist als bossen op, tot waar de rand
vaal is door helm en zieklijk struikenbruin:

Stormend door open mensenleven, laat
de Godheid bloemloos ’t oppervlak, waar ’t zaad
van blijdschap sterft, door lang verdriet geschroeid;

tot ondergrondse zuiverheid vervloeid,
herrijst Ze als ’t rijk van schijn en rijm en maat,
waar ’t Denken tulpt en lovert, ruist en gloeit.


