"In elkanders hart"
In elkanders hart
Een lief, vrolijk, ontdeugend jochie
met blonde haartjes
en wanneer hij op het strand zit
wordt zijn huidje bruin
daarna bruiner tot bruins aan toe
het lieve jochie
is soms ondeugend
en hij is vrolijk
een lekker ventje
om mee te stoeien
op een dag
zag hij haar
een introvert meisje
dat leek zo
want toen zij samen speelden
bleek het meisje
heel druk te zijn
enthousiast ook
zij bedacht het kattenkwaad
en hij voerde het samen
met haar uit
hij was de wijste van
deze twee
als zij eenmaal op gang kwam
was zij niet te stoppen
heel de dag lachen
heel de dag bedenken
en hij leefde ervan op
het werd ook zichtbaar
vooral voor haar
want hij voelde zich
erg op zijn gemak bij haar
op een dag waren ze
weer eens samen op
het strand
hij gooide schelpen
terug in de zee
zij tekende een groot hart
in het zand
en trok er een streep door
met hun beide namen
zij voelde zich zo blij
en gaf hem een zomaar
een por
hij de bedeesde jongen
duwde terug
en het werd een waar
stoeipartijtje
hij was natuurlijk
veel sterker
maar zij was heel erg

fanatiek en raakte hem
waar ze haar handen
kon laten landen
op een gegeven moment
rolden ze door het zand
het eerste fysieke contact
en ze schrokken ineens
wat waren ze aan het doen
het vuurtje wat al heel lang
aan het smeulen was
werd aangewakkerd
en even vielen ze stil
en het oogcontact
bracht hen in diepe beroering
voordat ze er zelf erg in hadden
gaven ze elkaar een kus
de twee volgde
en daarna nog veel meer
totdat het een innige kus werd
ze raakten van de wereld
en landden op een stukje
hemelse aarde
samen elkaar ontdekkend
het hart lachte hen toe
de golven rolden hen tegemoet
de twee tegenpolen
hadden elkaar nu echt gevonden
zij bleven voor eeuwig vrienden
ze hadden zoveel te leren
van elkaar
en doorelkaar
twee mensenkinderen
altijd samen
op de maan
als een regendruppel die verneveld
ze vormden een mooi paar
twee oermensen
dicht bij de aarde
dicht bij de natuur
vrouw en man in een
en dezelfde vriendschap
allebei hun verleden
allebei hun heden
allebei hun toekomst
maar verweven met elkaar
in elkanders hart
als steun en toeverlaat
als geschenk aan elkaar
zomaar gevonden
tot het oneindig toe
in elkanders hart
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