"gevangen in de hel."
Je zit er diep.Diep in.Gezonken in een vat.die van binnen leeg is.Je kijkt er naast.Waar je mij
ziet.Je bloost.En duikt meteen weer in het vat in.Ik loop door de stad.Zonder te zien dat je me
achtervolgt.en kijkt me in de ogen.Je bent me niet vergeten.Ik loop verder.heb het niet door.Dat
je me zit te bespioneren.Ik kijk om.Heb het door.Je kijkt me aan.Met je stralende ogen.Je
verdwijnt.in de mist.Ik achtervolg je.Maar ben mezelf kwijt.In een ooghoek zag ik je lopen.Ik
draai me om.Maar je bent verdwenen.Je zit me te dwarsbommen.Welke kant zou ik nouw
nemen.Je bent zo doorzichtig.Dat ik je amper zie lopen.Je zachte voeten.Je schone haar.Je
bent mijn vriendin.En dat moet je blijven.Ik keek om me heen.Zie jouw niet meer.Maar volg
jouw op de weg.Je staat daar.Te lopen.Om te kijken.Of je me nog ziet.Je blijft staan.Ik nader je
voorzichtig.Je draait je om.En kijkt me in de ogen.Je slaat op de vlucht.net op tijd.Heb ik je arm
beet.Je probeert je los te rukken.Maar ik hou je vast.en sta voor je.Om je te
beschermen.Tegen anderen.Je glicmlacht.en kijkt om.Je glipt uit mijn armen.En daar ga je
weer.Ik sta stil.Al die moeite voor niets.Ik had je zachte arm vastgehouden.Waarom liet ik je
los.En liet je gaan.Je had iets betoverd.Dat ik geloofde.Je had me betoverd.Je bent uit het zicht
verdwenen.Maar toch laat je me niet los.ik draai me om.Waar jij in de verte verdwijnt.Ik kan het
niet houden.En roep: 'Ik hou van jouw.' Uit heel mijn hart schreeuw ik.Je staat stil.En draait je
hoofd naar beneden.Je laat een traan verschenen van zilver.ik vang die traan op.Je duwt me
naar mij.Ik voelde je warme wangen.Je zachte huid die me derjuist was ontsnapt.En mompel
de woorden nog eens in je oor.Onze tranen raken elkaar.Maar toch meteen daarna laat je me
los.en gaat weer op de vlucht.Mijn verdriet kan niet meer op.Ik kijk naar boven.Waar ik jouw
zie.Ik vlieg naar boven.Je bent weer verdwenen.Ik geef het op.Laat een traan.Het is eenmaal
nu zo.
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