Zielsziek
Ter ere van Laura Deschacht, die zichzelf
soms zo noemde wat ook toepasselijk is in deze
bundel over de wilde weg van het psychisch
lijden. Ik zelf druk mij hierin uit in woorden vol
troost.
Ik kan alleen maar zeggen dat je niet
alleen zult zijn in deze dichtbundel, we delen
allemaal wel eens dezelfde pijn.
Kortom, lees en voel.

Indeling:
1. Brief naar Laura I
2. De put
3. Rommel
4. Brief Laura II
5. Pen & papier
6. De koffievlek
7. Brief Laura III
8. Balanceren
9. Sprakeloos
10.Los
11. Hey moed, vaarwel herval
12.Zwemmen
13.Het vallen van het blad
14.Betekenis tekenen
15.De woorden zijn zoek
16.Jouw of mijn realiteit17.Ander hoofdstuk
18.Filosofie of dergelijke
19.Binnenin de reflectie
20.De knal, de val en het dal

Liefste Laura,
Het vergeven en vergaan staan dichtbij elkaar.
Jij bent er niet meer, vergaan. Ver weg gegaan, tot op een plaats waar je de deur op
slot houdt voor me.
Soms heb ik je gesmeekt de deur open te doen maar je gelooft nog te veel in me en
ik moet geloven dat jij daar bent. ik moet onder ogen zien waarvoor ik mijn ogen
liever sluit.
Liefste Laura,
Vergeven en vergaan staan dichtbij elkaar. Wij stonden dichtbij elkaar.
We hielden elkaars hand vast al lopend door de storm.
Je liet je hand los en ik bleef achter. Achter of voor, wie het beslist weet ik niet maar
verliezen we allebei.
Ze zeggen altijd dat het leven geen wedstrijd is en je bent niet verloren alleen
verloor ik jou ergens ver weg. Weg op een plaats waar je hopelijk je rust hebt
gevonden . Ik was zo blij dat ik jou had gevonden, dat we al die jaren hetzelfde pad
hebben bewandeld. Hand in hand
Liefste Laura,
Vergeten, vergeven en vergaan staan dichtbij elkaar.
Ik vergeef je dat je vergaan bent naar een plek waar ik je niet meer zie
maar vergeten is nooit voltooid verleden tijd.

