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Droom en dood
Ik droomde dat ik dood was gegaan.
Mag het gebeuren na 91 jaren.
Ik had magere Hein niet zien staan.
Wel de Heilige Petrus, die stond te gebaren.
Sprak mij aan, waarom zo plots gestopt?
Je was nog zo lekker aan de gang.
En ook nog gemiddeld goed en ver geschopt.
Maakte corona of iets anders je bang.
Heilige Petrus ik het niet weten, echt niet.
Mag ik, als het u blieft, een stukje leven over doen.
Niet mijn puberteit dat was alleen verdriet.
Graag wel zicht op een mooi pensioen.
Met dank aan de Heilige Petrus weer geland.
In de grote wereld met vele, zeer velen miljarden
mensen, in een zeer democratisch land.
Waar ik voor de tweede keer mocht starten.
Ik begon mij eindeloos te verbazen.
Scholen. ziekenhuizen, landbouw, universiteiten,
van super kwaliteit het bracht mij in extase.
Een geweldig land ge zien deze prachtige feiten.
Ik zag ook twee broekenmannetjes verschijnen (*
die krijsend onzinnige taal stonden te schreeuwen.
Geschiedenis en welvaart van dit land moet verdwijnen.
Gooi de rijkaards en democraten voor de leeuwen.
Door al dat geschreeuw uit mijn droom gewekt
Terug op mijn eigenste aardkloot geland
Terug op mijn mooie democratische eerdere stek
Met nieuwe problemen in het kwadrant.
Met een knipoog van de Heilige Petrus daar boven,
9 jaar erbij om met goed willende te mogen werken.

Blijf in de techniek en de wetenschap geloven.
Jouw landje weer zal verkeren bij de zeer sterken.
Deze droom is waar gebeurd in de afgelopen week. Het is voor mij niet vreemd
als ik door stres vormende belevenissen en spanningen in de nacht er mee door
ga., zoals daar zijn corona gevolgen en opstartende economie en de racistische
problemen die ongeremd de kop opsteken.
Een ieder mag lezen wat die vindt van mijn gedroom. U trekt de eigen
conclusie.
Noot * Broekenmannetjes zijn jonge mannen, die menen in de politiek of
het bedrijfsleven snel voorop te kunnen lopen, ondanks zij de korte broek nog
niet ontgroeid zijn.
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