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Back to reality
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En
Eenzaamheid
In Scarborough fair
Op 25-12-‘06
Epiloog
Deze dient nog geschreven te worden

Mijn nieuwe vrienden
Onze paden kruisten,
kwamen samen
bleven.
In een ver oord
nieuwe beslommeringen
tegemoet
en 's avonds
een ander licht.
Mijn nieuwe vrienden
geven gauw hun grenzen aan,
bakenen terreinen af;
door blaffen en dan weer spinnen.
& ik denk na over de mijnen die neer worden gelegd;
't opbouwen van spanningen
& de beschadigingen, wanneer iemand daar onverhoeds opstapt.
Zo leren wij elkaar dan kennen.
Mijn nieuwe vrienden
we staan open voor elkaar
komen binnen bij elkaar
en zien de sporen in elkaars gezicht
ruiken de geuren
van ons doen en laten
kijken achter de ogen,
want wij willen doordringen
omdat dat
moet.
Mijn nieuwe vrienden.
Wij beginnen aan een spel:
rollen worden verdeeld
&
er is veel ruimte.
Wie lijdt en wie leidt wisselen.
Mijn nieuwe vrienden.
Ik wil jullie niet kwijt.
Kwetsbaar stel ik mij daarom op.
Want wij zijn hier in een land:
met and're gewoontes
and're geluiden
met and're emoties
en ander vertrouwen.
In een ver oord
weg van genoten
bekenden
en relevanten.

Herfst
Vervuld en onbezonnen,
klaar voor eenzame dagen,
Genoeg van mensen en illusies
die de hitte bracht.
Gedachten
wanneer miljoenen bladeren
van bomen zijn gevallen.
En fladderen door een zachte bries
Tussen die bladeren zijn
en jezelf
als het ware weer oprapen.
Dit kunnen
brengt vertrouwen
geeft 1000 volt Energie.
Laad mij op voor de winter,
wordt weer 1
want alles is weer binnen..

Doe alles om van God af te blijven
Laat mij drijven op de liefde en de wijn.
Dus drink er nog 1
Het zou de laatste kunnen zijn.
En dan:

A C T I E
GoGo
I want to rush, run
want to see you again,
kiss you.
To forget all my pain.
Don't know if your love is true.
But the only thing, I think,
is of you.
Blaas mij zelf weer op.
Blij dat licht kleurt.
Don't wanna die
like that.
U blijft zo goed.
U blijft,
Daar alleen kan ik
op vertrouwen.
.

Brainwashed
:brainwashed by medium.
They'll all tell you what you to do
to buy
to be.
Put on your uniform
your face.
Be one.
And if that doesen't fit

WANNA DROP OUT
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kill your TV
your computer.
It's too late now.
People are crazy here
more then somewhere else.
Are infecting others.

By Coca-Cola, Mac Donalds, Marylin Manson,
Glamrap, & all their Movies.

If
If you go away.
Glittering
weg.
Herinnering
stof.
.
I don't want to be lonely anymore,
did I have to pay for this.
It's hard for me.

What If I are good to you
What if You are good for me
& make paradise.
What if We don't.
It's hard for me to understand this.
So if you go away;
leave me just behind.
And please
throw back my heart then.

Me dreams
Horny w/ ME dreams
blow myself up
Sunrise: open my eyes.
Make bright lights.
My heart is like a ghettostreets
where every day is a fight.
Get obsessed
& take no break.
Tell me why
We are so blind
The treasure of love;
are left buried inside.

My Way
Singing in the rain,
glorious
to feel happy again
Come on with that rain!
Even dancing in the rain.
And
I roll a cigarette again
and I feel,
I can't die.
The world is a vampire
see how it destroys it
and everything shall go up in flames.
Get infected.
Even if I know,
I'm not.
But I am still right in that case!
driving.
Sick and tired of sweetheart lollypop.
Getting laid. 1000 times.
Getting bored.
The devil in me.
God is my father
and you are my brother,
my sister.
O happy days,
when Jesus walked and woke up
people.

Regrets
Closing eyes, mouths, hearts
&
deny
But much more then this
but I did it my way
to get things done.
Hard to stay awake
Hell everywhere
Makes death.
Worldfamous feelings,
old fashioned values
came back as blossoms
Maakt altijd weer nieuw begin.

America today

San Andraes: computergangster:
zoon van de duivel geboren in ghetto, stelt al rappend
de boel op stelten, misleidt de kinderen,
zo is ook
dit land van fakepeople,
gekneed en opgevoed door media.
Gedrilled van jongs af aan om de eerste de beste te wezen.
Hardwerkenden met 2,3 banen:
"je hebt het beste matras nodig"
voor je zeldzame rust.
Comfort = een erg duur merk.
Picture this:
Meest invloedrijke vrouw = Oprah Winfrey,
met Disneyworld voor de waarden en normen.
Met de Warner Brothers ‘ kings of sentiment’ ;
die continu reallife in soap series pr ogammeren, mensen gekluisterd
houden.
Reality is boring voor simpele huisvrouw.
Blijf binnen, mis dit gemaakte niet.
Met Systeemvriend Spielberg die
produceert film over slaven
die in 1837 uit de handen
van de Engelsen worden gered;
deze film om nationaal schuldgevoel van witten te verminderen en de
zwarten te verootmoedigen.
Slavernij is nog zo vers hier dat het nog niet kan worden gegeten.
Access= power
$860 billion dollars
kostte het de Saudi's
om 7% van Amerika te bezitten.
Be part te zijn of Bush's coalition of the willing.
Or better be part of the ruling.

Wees een vorst op je km2,
project your belongings met hek en camera en hond en
honkbalknuppel en pistool en buurtwacht.
Toon trouw aan je land
zeg volkslied gezamelijk op
als 't onze vader.
En dien je land tot aan den dood
& family first.
Zet permanente make-up op je gezicht,
haal elke oneffenheid weg, elke minuut van de dag.
Dollar brengt redding:
order today.
Picture this drama:
1000en doden vielen en de rest rende weg.
Interventies maken Amerikanen steeds meer gehaat
en binnenlands kunnen zij hun zorgen niet aan. Dragen water naar de
zee, dweilen met open kraan. Maar zij vieren al weer feest, waar
andere verrotten.
It all pains here,
maar niemand die dat zegt.

Israël
Zo omstreden land.
Je maakt nu een groot hek
rondom het beloofde heiligdom.
Jouw land is droog en kaal,
maar in het buitenland
heb jij de dollar en de diamant in handen.
Er is een kracht rondom jou
die niet loslaat
die je bloedverwanten steeds machtiger maakt.

Irak
Je leider
wordt
uit een put gehesen en gevangen.
Een grote broer met broertje
zei: "jullie zijn nu vrij &
wij zullen deze vrijheid voor jullie bewaken.
Zo werd jullie leider
een martelaar
en zijn volgelingen onzichtbaar.

Nederland
Yes I am from Holland
en Yes het land van:
Van Gogh, Rembrandt, Cruijff en Van Basten
en de tulpen, en de molens en de klompen.
Van de drugs en het redlightdistrict.
Van de kaas, het gras en bier.

Stilte
Stilte;
niemand kennen;
geen goede vrienden, geen familie;
geen dorp, haard, klei.
Santaclaus is binnen
deelt uit met gulle lach
vliegt weer weg.
Holiday Season:
en iedereen ligt met elkaar overhoop,
na lang niet meer te hebben gepraat.
Zware dagen/weken, na jaar hard werken 24/7.
Je hebt mij verlaten.
geduld: vertrouwen: bij jezelf blijven

keys

Liefde
Liefde stroomt weer
door mijn aderen
kan weer licht zijn
kan weer bij jou zijn.
Er was zoveel
bullshit around me
dat mij verwilderde
verblindde
en scheurde.

O God
Wake me up inside
keep on saving me
You can't leave me
Nothing that is what I become.
Laat mij leiden,
dat is mijn plicht.
Discipline
blijvende dank,
always at last.
Ben al gestorven
toen praal en pracht verduisterde & geboren
toen het wel heel moeizaam morgen werd.
Ben al gemangeld
toen niemand meer iets in mij zag & bevrijd
toen mijn hart begon te spreken.
Ben al aangekomen
en heb mijn huis gebouwd & altijd klaar om te vertrekken vanuit daar.
Toen ik U leerde kennen.
Wil geen zwerver zijn,
geen zielloze,
daarom vertrouw ik U.
Heb ik te vechten voor behoud
van doen en laten.
Zie zoveel engelen in gezichten,
houdingen die mij passeren,
mijn wegwijzers;
van verlichting erlichting,
talent.

Salvation
I am loving angels instead
giving me protection.
Heerlijke lach, twinkelende
Ogen, rinkelend sieraad.
Keep me warm
on summernight dream
pink fever
heartbeat syndrom
that's the truth.
I Surrender
take me out of this massed up world
Don't say no!
That's life
Is this
life.........................................................................................................
Too deep
Now I am sober again
& it turned out
that I had nothing to fear
I am so glad.
Must have more faith in life:
to believe that;
to feel the peace
and enlightment.

Looking back
Looking back
while you were
miles away from yourself.
Years went by
& running away
& hiding away
& moving away.
& now you try to keep
what U have
after loosing and slipping.
Sad actually;
to grow and don’t know where to.
To be afraid.
To deny that.
To have a little love to trust.

Tara
Als jij zegt
dat jij mij wilt
dan ruim ik mijn leven op
& betaal alles wat ik
dien te betalen.
Als jij zegt
dat jij mij wilt
dan kom ik direct naar jou toe
& maak een plan
en bouw een toekomst om ons heen.
Als jij zegt
dat jij mij wilt
vervul jij
onvervulbare dromen.
Zo ben ik.

T i j d loos
M i jn ha r t i s bi j d e l i e v e He er die goed voor m i j is die wee t w a t goe d vo or m i j is die m i
j stuur t zon der d a t ik 't w e e t; r i c h t i ng vr e de. M i jn ha r t i s bi j d i e li ev e H e er die goe d
voor m i j is .

Back to reality a
Verslavingen
Verslavingen: wilde zwijnen
die je moet verbranden tot aan het bot.
Hey, it’s cold outthere
So come inside.
But
I liked it
I liked it
A lot.
But
it rot
it rot.
Kan de tol niet meer betalen.
Stak mij diep in schuld.
Niet in geld uit te drukken.
But I liked it.
Everything I’ve tried.
Onmogelijk to wake up.

En
En hoe verder
hij ging over
de goede weg
Hoe minder bekenden hij tegenkwam.
(………………..)

Momento Mori
wanneer er niets meer te plukken valt.
Sees the day
now
keep on doin’ that.
Werk hard
Laat ‘t niet
verspoorlozen.

Eenzaamheid
Eenzaamheid.
Soms kan ik jouw
ongelofelijke schatten niet aan.
Blijvende stromende
waterval
ruist.
Richting verkennen; je laten
leiden door intuïtief
luis’tren naar God’s stem
die spieren leidt.
Met muziek om je ziel te verwennen,
armen om te omarmen
en liefde zonder spijt.
De winter komt
met wilde ruiters.
Voetstappen
verdwijnen in sneeuw.
Het is tijd om met jezelf te leven.

Scarborough fair
Het waren

tijden van storm en

natte kou, van zachte muziek
en ware liefde.
toen ik dacht aan herfst 2005
met jou in mijn hart
mijn geste en
mijn gedachten
zo pril ontdolven
en mijn kans gepakt,
nadat als puurling te hebben gevraagd.
Maar het leven nam terug
wat ’t mij gaf.
En zo weer verhandeld.

25.12.’05
I
Je hebt gezegd
Dat je mij even niet meer wilde zien
& nu is elke seconde, minuut, uur,
tijd die ons verder uit elkaar drijft.
Mijn alles wat ik nog
uit deze wereld haalde.
Er valt niets meer te vinden,
Alleen nog verborgenheden die aan mij kleven.
En slangen. Alleen is er God die in mijn hart is
en mij weer uiteindelijk duidelijk maakt dat Hij op de 1e plaats staat.
En de comfort van mijn huis.

Nu huil je ergens anders uit
& ik heb je laten gaan.
Je doorbreekt onze band, lijkt het.
Mijn hand hapert.
Toch schrijf ik dit,
dat ’n ander dit leest.
II
Het leven is een jungle
En voor je ’t weet
word je opgegeten
Niet letterlijk natuurlijk
Maar langzaam figuurlijk.
Dokter geeft je medicijnen daarvoor
om daarvan te herstellen,
of om je hele levenslang te versuffen.
Het echte leven: kan je dat aan?
Je erfgoed beschermen.
Vertrouwen op God.
Duizenden vallen bij bosjes, als houtjes,
maar weinigen blijven bestaan.
III
Wachten op vonnis.
Glans is ’t eraf
& wat blijft erover.
Ben daar al geweest,
Maar heb geleerd,
dat je ’t zelf moet doen.
Maar ook geleerd dat je dat niet moet doen.

Vrede vinden.
Broodnuchter zijn.
Met billen bloot.
Weer bij je maker komen.
Elke seconde, minuut, uur voel ik
dat je verder wegbent
En weer sluit je mij uit,
maar ik wacht op je
bij ’t licht.
IV
Mijn verleden
blijft mij achtervolgen
als een vloek
Jij rekent mij daarop af, vertrouwt niet.
’t Gaat er nu alleen maar om
dat ik zelf verder kan.
Verlangen is een hel
& daarom leef ik nu.
Houd ik niets meer achter.
Raak ik niets meer kwijt
en vecht ik als een leeuw
om bij U te blijven.
U blijft alleen maar over.
Mijn liefhebber in
mijn hart.
V
En jij:
Ik zal je confronteren
zoals jij mij,
maar dan wel met genade,
onze ware ikken
verstikken nu
in de jungle.
En zo zijn wij verdeeld

En vraag mij af
of jij en ik
wel echt bij elkaar
willen zijn
voor elkaar willen kiezen.
Vertrouw op God
die hoofd is
niet op de duivel
die tweedracht zaait en hoofd
ss van de jungle
van dog eat dog.
Ben nu verweg
van realiteit
& wat is die eigenlijk?
Love is the everlasting resource.
Komen wij nog t’rug
bijelkaar,
of laten we ’t hierbij.

Tot zover Folks!
Nu volgt nog de epiloog di e ik nog moet schrijven

