in de lente van het leven
was onze kern veel gas te geven
groei kun je echt niet stoppen
en remmen moest met harde kloppen
maar ons lichaam werd er sterker van
en onze geest net een stuk zachter dan
de slimheid, ja gewis,
komt niet van de erfenis
nee, die kwam bij ‘t wassen van ons haar
moeder duwde keihard, dat alleen is waar
onze domheid kwam dan weer
vanzelf en keer op keer
we wisten dat we ‘t beter wisten
en lieten ons door niemand kisten
in de zomer van ons leven
gingen we elk ons eigen wegen
we werden heel wat meer normaal
en spraken een veel beschaafder taal
zo maakten we elk maar allemaal
een eigen soort relatie en beroepsverhaal
voor sommigen kwam het onverwachte weer
en kende hun leven een niet geplande ommekeer
zoals immer in de energie en de natuur
krijg je dan een Van Belle met een kuur
of zeg meteen maar een met meer dan tien
want mate zul je ook bij mij maar zelden zien

de helft van ons krijgt nu de herfst van ‘t leven
maar daar valt zeker niet minder te beleven
we springen reumatisch met ons jicht of kleven
maar kunnen zeker ook nog kloppen geven
de een wordt rustig, de ander net soms hevig
maar onze dromen dragen ons niet minder stevig
ruzie maken kunnen we allen ook heel goed
maar als moeder roept dan weten we dat ‘t niet moet
straks komt de winter af en pa is daarin eerst gegaan
maar net hij zegt dat het dan niet is gedaan
dat enkel afscheid nemen pijn zal doen
en vooral voor degenen die ‘t dan alleen gaan doen
maar jagersmannen zijn normaal van dood niet bang
en maken van een leven een heel feest lang
laat ons dus nu pa herhalen, dat is dat
“ik heb een heerlijk leven gehad”
wie vandaag naar hier kwam en goed zag
leerde het lichte leven in de liefde in de lach
wie kwam weet dat wij vooral leven geven
in dit immer lange maar toch steeds korter leven
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