
Vier gedichten 
KEES HERMIS 

Zover te gaan als dichterbij niet kan 

op weg naar jou en jij 

je leeft op één hand afstand 

Magnetisch krachtenveld van 

ondanks toch, dankzij 

niettegenstaande 

Magische ruimte voor een amalgaam 

van voegwoorden die stromen 

Als een rivier naar open zee 

getrokken en gevoed totdat 

zal het zolang het duurt 

zo niet tot stilstand komen 

Leefdrift 

De winter kwam in een veelvoud van wind, 

met stalen armen, een ijzeren rug en weg-

geschud werd wat wij in haast gedachteloos 

hadden verzameld, opgetast, illusies, vage 

schetsen van wat aan onze vingers sliep, 

uit onze woorden druppelde. 

En die wij waren zochten naar sporen 

geleefde zomer, de plekken waar wij lagen 

en deden wat geliefden doen, iets vastleggen 

voor later, leeftocht voor koude dagen. 

Door niemand anders dan onszelf langzaam 

teruggevonden, verwaaid maar ongebroken, 

keerden wij terug naar morgen. 
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Niet zo en zo totaal, laat staan 

bedacht, heb ik ooit in mijn vroegste 

dagen dingen verwacht zoals ze er 

nu zijn. De dingen komen, gaan 

voorbij, blijken niet anders dan een 

ononderbroken stroom veranderingen 

die in het geheugen van de tijd 

voortdurend worden opgeslagen. 

En wij veranderen mee, voornamelijk 

opgebouwd uit water zoeken wij 

onze oorsprong terug, zijn tussen ons 

ontstaan en dood een leven lang 

op weg naar de geboorteschoot van 

de Moeder de Zee. 

Dat je gewoon weer moest gaan 

leven, zei je, naar voren toe en los 

alsof je dat niet eerder deed, niet 

had gedaan voordat, geleefd daarvoor 

en los waarvan, wat valt er los te 

maken uit wat je voelt, wat weg te 

doen uit wat je deed, wat onomkeerbaar 

is gedaan 

Natuurlijk had je nagedacht, je woorden 

afgewogen, elk misverstand daarover 

bij voorbaat overdacht en uitgesloten 

wat open bleef was hoe gewoon zich 

zou verhouden tot gewoon zoals door 

jou bedoeld, zo ongetwijfeld goed bedoeld 

en dwingend vastgezet in moest 
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