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LENGA 2 Un oda na Lenga  

 

Taal,  

Zonder jou heb ik geen richting 

Zonder jou heb ik geen wereld 

Zonder jou heb ik niks meer   

 

Ik heb je lief gehad 

Niet om geld of macht 

Maar alleen om je zelf 

Ik heb je aanbeden  

Totdat ik mezelf verloor 

In een gele wolkendroom  

 

Maar ik weet niet  

Hoe ik dit moet verklaren 

Zelfs niet met de zinnen 

Waarin jij zelf mij ooit 

Hebt onderwezen  

 

Ik heb adem gehaald 

ik heb de sterren geteld 

Ik verloor mijn zicht 

Zonder uitweg 

Zonder zin 

 

Ieder mens heeft zijn beweegreden 

Ieder mens heeft zijn bestemming 

Ieder mens heeft zijn wijze 

Om lucht te krijgen  



Maar Taal, 

Voor mij ben jij 

Die wijze  

 

Zeg mij 

Wat ik moet doen 

Dat mijn leven zonder jou 

Weer een bestemming krijgt 

Dat er voor mij weer een wereld is 

Voor jou heb ik 

Een taalkleed geweven  

Zeg mij welk 

Woord je mist 

Ik zal niet boos zijn 

Ik zal het kunnen begrijpen 

 

Zeg mij welk woord 

Jij overbodig vindt, 

Ik zal niet geïrriteerd raken 

ik zal het kunnen plaatsen  

 

Zo is het leven 

Woorden komen en gaan 

Maar jij taal 

Blijft voor altijd bestaan 

Taal, 

Je hebt me bijgestaan 

Om het mysterie op moederaarde te ontsluieren 

Zelfs tot ver weg in de ether was dit te beluisteren 



Zoveel licht 

Heb jij in mij ontbrand 

Tot in het diepst van mijn hart 

Ik weet niet of het beter is de vreugde te omarmen 

ik weet niet of het beter is de pijn te verdragen 

Of dat het beter is die uit te blazen   

Zoveel dingen heb je nog opengelaten 

In zoveel dingen geloof ik nog steeds 

Moge alles 

Je goed gaan  

Moge  

Het zo zijn 

Dat als ik er niet meer ben 

Jij de woorden niet verzuimt 

Die ik jou ooit heb ingefluisterd   

Moge jij een andere vinden 

Die ze voor jou kan zingen 

Dat jouw aders 

Zich weer mogen opvullen 

Met bloed dat vloeit 

En taal bedenk 

Dat jij zonder de mens 

Niets meer hebt om uit te dijen 

Dat er dan  ook voor jou geen richting meer is 

Dat er dan ook voor jou geen wereld meer is... 

 

Kòrsou, 25 di ougùstùs, 2019 

Deze woorden kwamen als een bezinning na deze bundel.  


