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Meditatief
Mensen met koffers
Mensen met koffers gaan over de wereld,
Van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:
Van voedsel naar honger, van leven naar dood.
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Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
Ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
Voor beul of tiran, of een andere God.
De geur van het gras
Dat je grootmoeder maaide,
Het wuivende graan
Dat je vader eens zaaide.
Het kleine verdriet
Dat je moeder steeds suste,
Haar haar dat zo kriebelde
Als ze je kuste.
Dat alles was thuis,
Dat alles en meer.
Dat alles, dat alles,
Dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
Voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.

Inleidend gedicht in boek van Sjoerd Kuyper
‘Alleen mijn verhalen nam ik mee’,
uitgeverij Leopold, Amsterdam 1998
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