
Een bloed druppel gleed van de jas uit, tot dat het alleen was, rood op de witte muur 

De jongen was hijgend en met enthousiasme aan het fietsen, hij keek eruit naar zijn moeder’s 

gezicht, wanneer zij gaat glimlachen door haar tevredenheid met zijn nieuwe hoge 

geschiedenis cijfer 

Hij keek ook eruit naar wanneer het gaat sneeuwen  

Aan alle huizen van deze straten, ging een stem voorbij van een blije jonge man die heeft voor 

paar seconden gezongen, nadat hij klaar was met zijn werk 

Het raam heeft de visie van de piloot verhinderd met zijn mist 

Terwijl de piloot naar een soefi-lied was aan het luisteren 

Alles gebeurde in een moment 

De rythme van de lied begon, achtereenvolgens, een druk te creëren 

En de groepen van mensen begonnen te vluchten door de vreemde beroofde woestijn 

En de stem van het grienen van de kou ging omhoog naar de wolken van de nacht, boven ons, 

wij de slachtoffers van de haat 

En de nachtmerries begonnen te vallen op de arme steden, samen met de sneeuw, zoals de 

jongen heeft wel en niet gewensd  

En in ieder geval, is de droom beëindigd en verdwaald in de storm  

De storm transformeerde de kalmte van de steden naar as en witheid op de puin 

En ook naar kinderen die gegooid zijn op de omgekomen straten, die de sneeuw kleueren met 

een beetje rood, net als ze altijd deden in de kunst les  

En de geesten begonnen te zwerven tussen vervreemding, schok en nieuwe boomgaarden   

Boomgaarden die over hen werd gezegd, dat ze net als de oude muur, wit zijn, zonder paniek, 

noch schreeuwende gezichten, noch vliegende jassen met de wind 

 

Jij, de verre van ons, ga nog verder en gooi niet jouw dode kwast op ons 

En laat de jongen en de stenen binnen hersteld en witte muren leven, de muren die jou niet 

kennen, jij de eenzaam rode, die groter wordt met de tranen van de verdrietige mensen  

Die rode dat de kunst en enthousiasme niet kent, niet zoals de jongen die dood ligt in het 

midden van de straat, naast zijn fiets 

 

 
 


