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OMGEKEERD EVENREDIG

Net zoals
de dood
het leven
losliet,
hield het leven
de dood
angstvallig
vast

OPEN BOEK

Wiens woorden
zijn het,
die zich
dagelijks
herschikken
op ons
innerlijke
canvas?

WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN

Wie gezien is,
wordt zelden
met rust
gelaten

NIETS IN OVERVLOED

Zolang je
om je eigen
as
bleef draaien
was er
- niets
aan de hand

(no copyright)

HERHAALDELIJK GEWIST

Het was
vooral de herhaling
waar de ruitenwisser
sterk in was,
van het uitwissen
zelf
bracht hij
uiteindelijk
niets meer
terecht,
dan een
bezeten
ideeënarmoede

TRAKTATIE

De dood
haalt het leven, krioelend
het lichaam binnen
dat, nog in de ontkenningsfase
zat

IS HET EEN CADEAUTJE?

De functie
van de doodskist
bleef vooralsnog
onduidelijk

BEGOOCHELING

De afgesproken illusie
bleef zich maar vergissen
tot we niet meer beter wisten,
en deze leugen
bijna
ons hele leven schonken

ONBESCHERMD

Roodkapje
vergeet
haar mondkapje
'Whatever!,'
reageert
haar grootmoeder
laconiek,
'De wolf
lust je zo
het liefst!'

VALSE MUNTEENHEID

Sinds
economische groei
het belangrijkst was
en instrinsieke waarde
het bekocht
werden profeten
steeds te laat geboren
tot ze allemaal
waren omgekocht

WAT RUIKEN ZE LEKKER

De platgespoten bloemen
voor op het kerkhof,
werden sinds de oorlog
in chemische wapens
verwerkt

GRIPLOZE ONGEBONDENHEID

We werden steeds moediger,
sinds we ons
nergens meer
aan vast
konden
houden

OMGEDRAAIDE BRANDPUNTS-AFSTAND

Wie
bang
was
voor
zichzelf
had
last van
doodsangst

ZE BESLOTEN DE VOORSTELLING UIT TE STELLEN

Levensplezier
zonder conflict
was lastig
in een klassiek
scenario
om te zetten

DRAAIBOEK

Sinds
bij elke geboorte
ook de
sterfdatum
bekend was,
maakte niemand
zich meer zorgen

ONEINDIGE INFINITY

Niemand wist
hoeveel getallen
er waren

GENADESCHOT

Hoewel
1001
qua verschijning
het doodste overkwam,

was pas na
doormiddendeling
in 2 stukken van 500,5
de ware dood een feit

BERGAF

Ze probeerden
hun toekomstplannen
nog in te halen,
maar reden
achteruit

VAST EN ZEKER

Volgende keer
was het code-woord
voor de zoveelste
gelogen belofte

CHEMISCH DEPOT

Voortaan
kon je op het kerkhof
ook je batterijen
wegbrengen;
Zware metalen
zinken
zo graag

ELLEBOGENWERK

Omdat zij
als eerste
aan de beurt was
voor een nieuw
lichaam,
maakte ze zich
vooraf, even haastig
van kant

OP WAARHEID GEBASEERDE FICTIE

De reserve joker
begreep niet helemaal
wat de bedoeling
was
terwijl hij vastzat
in
andermans
kaartenbak

PAUZE

Zijn voorbije levens
zater voor joker
naast elkaar,
op de reservebank
van zijn lege veld

HARDE LES

De ontwikkeling
van de ziel
bewoog zich razendsnel
bergaf
was in no-time
in de misleiding
van de ego-afgrond
gestort

NA U

Ik sloeg
mijn volgend leven
voor de zoveelste keer
even over

CONTROL SYSTEM

Doodsangst
was het beste voorbeeld
van gemanipuleerde
onwetendheid

ECONOMISCH MODEL

Hoewel aan een
uitgerekt leven
uitstekend werd verdiend,
Stond toch de dood
op een goede
tweede plaats

DOODSTIL

In het ondergrondse
universum
leek er geen
geluid
te bestaan

HERINNERINGSVERFRAAIING

De dode
aan wie zij steeds
bleef denken,
had vreemde vormen
aangenomen

WHAT'S IN A NAME

Ze dachten
aan een amorfe
vloeibare
substantie
nadat hij
naamloos
overleden
was
BLIK IN DE TOEKOMST

Met weemoed
dachten zij terug
aan de tijd
dat niemand
zich meer
vermenigvuldigde

WHO CARES

De pharmaceutische
industrie
had zichzelf
het eeuwige leven
gegeven

SLAAPZAK

Sinds de
natuurlijke dood
uitgemoord was
kwamen we
voortaan
louter
synthetisch,
met polyamide
om het leven

COMPETITIE

Doder
klonk doder
dan doodst

MUTATIE

Wie eeuwig
wou leven,
nam wat plastic
korrels
op
in zijn
DNA

HET LICHTSTE LICHT

Sinds de donkerte
ook echt
loodzwaar
bleek te zijn
zakte
alle ellende

tenslotte
door de bodem
en waren wij
voorgoed
verlicht

HALF WERK

Hij vraagt zich af
hoe veilig zijn buik is,
indien hij slechts
rugdekking krijgt

ONBEGONNEN WERK

Ze verheugden zich
op het eindfeest
dat eerder afgelopen,
dan begonnen
was
en daarmee
zichzelf
overbodig
had gemaakt

ZOMBIES

Zelfs zijzelf
was zichzelf
niet zeker
in het rijk der levenden
dan wel doden
verzeild geraakt te zijn

BEGINNERSCURSUS LOODGIETER MET DODELIJKE AFLOOP

Zij vinkte af
wie er vandaag
de pijp
uit het lood
zou leggen

IMMUUNSYSTEEM

De aarde
barstte
in een schudden
uit
en slingerde
al haar bewoners
de ruimte
in

VERKOOPTRUC

De verzekering
tegen de dood,
kon men pas in
een volgend leven
afsluiten

LEVENSKWALITEIT

Hoe diep
moest je zinken
voordat
je
kon spreken
van begraven?

GERUSTSTELLING

Het is
niet zo erg,
zei de dokter.
we gaan allemaal
weleens
dood

WISHFUL THINKING

Ik ga
nog liever
dood,
zegt hij,

terwijl
hij
iemand anders
om zeep helpt

ONDUBBELZINNIG

Wie niet
luistert,
gaat maar
dood,
zegt de leraar,
tegen
zijn kleuterklas

PERPETUUM MOBILE

Het moment
werd net zo lang
herhaald,
tot het zichzelf
in stand hield

TO DO

Vergeet niet
dood
te gaan

MACHT DER GEWOONTE

De doden
worden
aan het zicht
onttrokken,
daar komt
wellicht
die angst
vandaan,
Begin
iedere dag
met een dode

en
niemand
vindt er
meer
wat
aan

INGEPAKT

Het angstkleed
spreidt zich uit
als een lange sluier,
die zich in een strakke omhelzing
drie keer
om de aarde sluit

OP DE KOP AF

We zijn
erg blij
met de geboorte
van onze
dochter,
die precies
zeven jaar
oud
zal worden

LEVENSECHT

Hij struikelde
over zijn
leven
en viel
ditkeer
dood neer

EXISTENTIEEL

Ze vraagt zich af
welk leerproces
haar ademhaling
nu precies
vertegenwoordigt

FIRST THINGS FIRST

Als de
enige zekerheid
is
dat je
doodgaat,
vind ik het
wel prettig
om daar,
nu direct
mee
te beginnen,

HOKJESDENKEN

Met terugwerkende kracht
waren
de statistieken
altijd
kloppend
te krijgen,
behalve
wanneer het
de toekomst
betrof,
dan werden ze
eenvoudigweg
180 graden
gedraaid

TOT NADER ORDER

Tijdens de masterclass
werden wilskracht en intuïtie
zo lang tegen elkaar
uitgespeeld,
tot mijn besluitvaardigheid
er een eind
aan maakt

VERPAKTE BOODSCHAP

De satelliet
schoot sindskort
met pijnlijke preciezie
ook
pakketjes
door de lucht

VERKEERD BEZORGD

Alle dodelijke
ziektes
werden
per abuis
retour afzender
gestuurd
zouden echter
nooit
aankomen

WEGOMLEGGING

Fataal geluk
betekende voor haar
zoiets als
op het allerlaatste moment
per ongeluk
onder die lang verwachte
onhandig gelande
UFO
te stranden

OPEN EINDE

De aarde
scheurde open
als een overrijpe
tomaat
waar iedereen
schreeuwend,
in een
slijmerige
eindeloze
spleet
verdween

SLOW MOTION VOOR DE MEDIA

Volgens nieuwe
Amerikaanse richtlijnen
kregen alle regeringsleiders
een verplichte training
in dood neervallen

SYSTEM OVERLOAD

Het Chinese zonnepaneel
ontplofte,
net
toen we ons
electronische
mens-erger-je-niet
wilden gaan
spelen

STANDAARD MODUS?

Klinkt uren geleden
al lang
als de verleden tijd
van lijden?

RESERVE ONDERDELEN VOOR DE VERRE TOEKOMST

Met een voorraadje
ingesealde
lucht
sprong de op alles voorbereide toerist
over een denkbeeldige
muur
die de als drinkplaats ingerichte
kikkervijver
van de oorspronkelijke wildernis
scheidde

SPRINGLEVEND

Het landschap
blijft stil
houdt zijn lippen
stijf

op elkaar
laat de bergen
niet verdrinken
stuwt geen ravijnen
meer
omhoog
laat zich
barstend
drogen
draagt
liefdevol
het gewicht
van een
uit de kluiten
gewassen
rotspartij
koestert
geen waandenkbeelden
van opgestegen
zelfgenoegzaamheid
ontmaskert
eerder
zijn ware aard
door
geduldig
te blijven
wachten

HET BEGIN VAN HET EINDE

Vaarwel goedemorgen

DÉJA VÛ

Übrigens
sind es
immer
die anderen,
die sterben

ONZUIVERE INTENTIES

Overigens
zouden
zij
dat
eigenlijk

niet
moeten
mogen
kunnen

OPGEWAAIDE WAARHEID

De verse sneeuw
vermomde zich
als hagelbui
veegde
de straten schoon
met een
rigide
plichtsbesef,
fantaseerde
een voorgespiegeld
silhouet
dat
tijdens de late herfst
in een schimmige
schaduw
verdwijnen
zou

OPZOUTEN

Ik trap
de dood
op zijn staart,
waardoor
hij schrikt
en zich
als een
weggewaaid
verhaal
uit de voeten
maakt

SCHIJNWERKELIJK

Het verschil
tussen
spoedig
en achteraf

begreep ik pas,
toen
de kalender
pas echt
onleesbaar
geworden
was

OVERGESLAGEN

Tegen
zoveel
serieusheid
was de
gemiddelde
grap
zelfs undercover
niet meer
opgewassen,
dus grinnikte
hij
vooral
binnenshuis

VERRADERLIJK TAFELKLEED

De dood
vermomde zich
en zei:
Herken je mij?

DOODGEBOREN

De dood
verlangde ernaar
eindelijk eens
geboren
te worden

VERZWEGEN

Zij deed
net alsof
zij ademde,

haar
hart klopte,
maar
ook
daar
klopte
helemaal
niets
van

DIT IS GEEN GEDICHT

Het aardse
station
was gevuld
met leven
wat
nog steeds
door een
externe
factor
geblokkeerd
werd
om tot
volle
wasdom
te komen
en daarom
elkaar
genadeloos
aanviel

PASSIEVE BEWAPENING

Zij gebruikte
een fictief gewei
om alle valse klappen
op eigen commando
selectief te weren,
compenseerde
ze opgelucht
met haar eigen
vrije wil

COLLECTIEF BEWUSTZIJN

Toen het vraagteken
doodging
en
alle vragen
met zich
meenam
wist iedereen
het
opeens

ECONOMISCH GEMODELLEERD

De
dood
werd
zo
populair
dat hij
schaars
begon
te
worden
BIJVOORBEELD NIEMAND

Niemand had zelfkennis
Niemand hoorde alles
Niemand was een vlek
op gefingeerde onaantastbaarheid
Niemand was aangeslagen
van alledaagse dagelijksheid
Niemand koos
om schommelend te slingeren
tegen de allesheersende wervelwind in
Niemand stond op andermans ego
instinctief, allergisch niezend
in een bergachtig leugenschap
Niemand was onverschrokken
boog voor niemand
maar veerde mee
gegroeid, geheeld,
met een toegenomen blik
over de breedste horizon
Niemand
had geen vuur nodig
om aan te wakkeren,

Er was namelijk niemand
te zien

EEN NIEUWE WERELD

Als niemand
meer zou dwingen
konden we
eindelijk
voluit
l(g)even

QUOTE OF BARRY LONG

“The need
for security
would
eventually
kill man
and his
society.”

MET TERUGWERKENDE KRACHT

De dood
sprak
zichzelf tegen,
maar ik deed net
of ik het
niet door had
en haalde
diep adem

COMMUNICERENDE VATEN

Tot hij zijn angst
heeft overmeesterd
lacht de dood hem
vierkant uit

ONBESTEMD ONTVANGEN

Met onverslijtbaar
enthousiasme
riep hij
in onregelmatige
intervallen
naar de overkant
dat sinds
mensenheugenis
de hele rivier
een bedenksel
was

VOORALSNOG (NIET) UITGESTELD

Wacht
even,
je bent
nog
niet
dood,
zegt
de dood
tegen
het moment,

AFGESTIKTE HOUDBAARHEID

Hoe kan ik
de dood
het beste
luchtdicht
bewaren?

AANGESTAMPT KARRESPOOR

Is dit
de kortste
verharde weg
naar de dood?

INFILTRATIE

De sterrenhemel
toont een fractie
van ons collectief
bewustzijn,
dat zich uitgestrekt
nauwelijks
meer
in zichzelf
herkent

INGEPAKT CADEAU

De wind
wikkelt
de sterflucht
als een rotonde
om de aarde
heen

MOORDEND TEMPO

Hoewel
zijn benen
doorlopen,
sterven
zijn voetstappen
al snel
af

INGEVULD

De katoenen pop
staart stupide
voor zich uit,
terwijl hij dwars
door een wereld heenkijkt,
waarin hij enkel
zijn eigen vulstof
herkent

VERVLOGEN

Na haar metamorfose
heeft de vlinder
last van
haar inlevingstekort,
hoewel ze zich
beschouwt
als een alleskenner
wat betreft
de rupsachtigen,
kan ze weinig begrip
meer opbrengen
voor algemeen
ongevleugelden,
- vliegt er het liefste
overheen

GROEIEND VERZET

De brandnetel, distel
en Japanse Duizendknoop
verwerpen abrupt
hun oeverloze
slachtofferrol
tot zover,
confronteren
het eerste beste
maaimachien,
dat algauw
tandenloos
hapert,
voordat hij
hem
voorgoed
gesmeerd is

UITLEVINGSVERMOGEN

Als de grasmaaier
de hele familie
in één keer
opgevreten heeft
is hij blij
dat hij zelf

geen nageslacht
heeft

VOORSTELLING ZONDER PUBLIEK

De roestvrijstalen bloemen
vullen het hofje
met een een blikkerig
gerinkel,
als er een verdwaalde
windvlaag
door de poort
naar binnen stroomt

NABESTELD SCHEPPINGSVERHAAL

De oceaan
kwam
kant en klaar,
met een klap
naar beneden,
gaf gelukkig
vormloos
mee

ONTMASKERD

De maan
stuiterde uit de hemel
verloor plots haar evenwicht,
zodat we eindelijk
haar ware gezicht
konden zien,
die haar oorsprong
als satelliet
verried

LUCHTVASTVEILIG INGESNOERD

De zwemband
wordt zo hard opgepompt,
dat het kindje
geen lucht meer krijgt

GECONTROLEERD ONGELUKKIG

Veilig verzekerd
bleek vooral zielstechnisch
hoogst onveilig
te zijn

DOORGEDACHT

De redenering lekte
was duidelijk bezig
de volgende
intuïtieve paragraaf
langer dan morgen
in een korter verleden
over te slaan

ONBEWAARHEID

Indien de dood beweert
niet de waarheid te spreken,
spreekt hij niet de waarheid,
op het moment dat hij de waarheid spreekt,
indien hij echter niet de waarheid spreekt
spreekt hij de waarheid

TIJDELIJKE BLUF OF AFHANKELIJKE OVERMOED

De gelogen leugens
vermommen zich
tussen brokken
gesproken schijnwaarheid
komen tot een wankel leven
dat zonder woorden,
machteloos
op omvallen staat

UITBESTEDING

Hij liet het leven
zijn leven leven
tot hij zelf
het leven liet

AUTHENTIEK LEVENSPAD

Door permanent
overal op
vooruit te lopen,
stroef tegen alle tegengas
in te gaan
was een geconformeerde
gemotoriseerde
terugkeer
uitgesloten

ANALOOG NETWERK

Het leger van paddestoelen
trok een spoor
waar elke aangesloten boom
tijdens het vragenuurtje
net na zonsopgang
mee in kon bellen

WEERBERICHT

Het bermgras
hoorde het geroddel
van de wind
met een brandnetel
naast hem aan,
dat het met de mens
verhoudingsgewijs
ten koste van allemaal
steeds meer
bergaf is gegaan

TRANSHUMANISTISCH ONTBIJT

De vergeefse
schijnwerkelijkheid
werd moeiteloos
vol betekenis gepompt
maar sinds de aardappel
niet meer van een ei
te onderscheiden was

vonden we ons
vooral technologisch
zo onnavolgbaar intelligent
dat we alleen nog maar
ingeblokte accu's aten

CONDITIONERING

Hoewel
het einde
tot het laatst
geduldig
blijft leven we
nog steeds
niet meer

WET VAN COMMUNICERENDE VATEN

Wanneer we vooral
met onze conditionering
afrekenen,
kunnen we
eindelijk
onze wijsheid
gaan optellen

UITGETELD?

Ik tel tot 10!,
zei de dood
die gelijk bij 1
al toesloeg

AFGETELD

De 10
was bij 1 begonnen,
had geduldig afgewacht,
hoewel de meeste cijfers
al snel vertrokken waren,

kwam hij later
dan verwacht

MACHTSVERGISSING

De verloren zwerver
in het ravijn,
is ooit koning geweest,
die nog steeds
in zijn eigen sprookje
gelooft,
zijn burgers
even
mee zijn afgrond
in had gesleurd,
echter
allang weer
eigen koning
zijn

GROEPSSPEL

We hielden ons
zo lang mogelijk
schijndood,
wat zo goed
beviel,
dat we er
een nieuwe hobby
van gemaakt
hebben

VERSPLINTERDE OMREKENING

Het alfabet
viel met een plof
op de grond,
dat bijelkaar
opgeteld,
alleen nog
tot een getal
te herleiden
was

BUITENAARDSE PREVENTIE

Aanvankelijk
zonder dat
we het
doorhadden,
maar gelukkig
werden wij
geen robots
voor een nieuwe
wereldorde
en kregen hulp
eindelijk,
onze eigen – vrije - weg
te kunnen gaan

TESTPROCEDURE

De toekomst
werd eerst getest,
alvorens deze
tot het verleden
ging behoren,
werd uitgespeeld
tegen de eeuwigheid
die zich als bijeffect
als relatief onbelangrijk
uit het geheugen
liet verjagen
als niet gesnapt
uiteindelijk
afgedropen
is

INTERNE OORLOG

Ons verstand
vertekent
de informatiestroom
der zintuigen
wat soms
als militaire coup
opgevat
wordt

SCHIJNWERELD

We sjokten al eeuwen
achter
alle verzinsels aan,
die overigens weinig houvast
boden,
hoe ze ons ook
onder druk
zetten

DUISTERE KRACHTEN

We leefden
in een grafiek
die met zijn eenrichtingsverkeer
alle wederkerigheid ontkende
die fanatiek uitgewerkte schetsen
valse waarheidswaarde gaf
meningsverschillen stormachtig
verse brandstof gaf
alle evenwicht verwoed
en gewelddadig lomp
gevoelloos en krachtig
met het waardevolste
verpletterde

PERSPECTIEFSVERTEKENING

Terugkijkend
hadden we
het nippertje
van de toekomst
veilig gesteld
vooruitkijkend
waren we
in ieder geval
ruim op tijd

SOLAR FLASH

De aarde
bracht een ode
aan de dood
door een ererondje
dichter
om de zon

EIGEN WERELD

De aarde
kwam net te laat
voor de zonsverduistering
was nog solo aan het cirkelen
in een niet bestaande
tijd

NIEUW WERELDBEELD

Toen de wereld
zich uit de tijd
had losgerukt
hingen we allemaal
uitgestrooid
in de lucht

WANKEL EVENWICHT

Stukje bij beetje
hapt de dood undercover,
stukjes leven
weg,
dwingt het
almaar jonger
als een perverse bladluis
op een oude kool

ONGELIJK SPEL

De dood
speelde
met het leven
en stelde steeds ongemerkt,
de regels
bij

IN GOED VERTROUWEN BELAZERD

Doortrapt
bespeelden zij
de chaos,
door aanvankelijk
achteraf,
ruimschoots
de destructieve
regels
met terugwerkende
kracht
van bovenaf
steeds valser
aan te draaien

BLIKVELD

De cirkel
met tegenstellingen
tolde
als een dolle rond
met de dood
in het eeuwige
midden
of was dat toch
het leven

ONTWAKING

Het dogma
was eindeloos
aan het woord
liep met steeds gladdere zolen
op de steeds rechtere weg,
negeerde
elke afslag
totdat hij,
op al zijn schreden
terug moest keren

BERGPROFIEL

Als een ingedrukt
kussen
zette de dood
zijn voetstap
op een kreukelig
gezicht

STATIONAIR INZICHT

Ineens
begreep zij
dat al het gehaast
op een fictieve
tijdschaarste
gebaseerd
was

OP DE TIJD

De klepel
van de kerkklok
bracht
bij iedere slag,
talloze
klokbewoners
om
die wel wisten
hoe laat het was

GROTE STAPPEN SNEL THUIS

De dood slaat
het liefste
in de mainstream
toe,
- zo lekker makkelijk
in het midden,
dat ruimt sneller
op

HET PAARD VAN TROJE

De clichés
stonden
op een voetstuk,
werden met groot applaus
levend gehouden,
permanent bevestigd
tot ze
ons leven hadden
overgenomen,
geprogrammeerd,
ons in een keurig
geautomatiseerd
oppervlakkig plat vierkant
hadden gemuteerd

INFILTRATIE

Het geanimeerde
gedicht
sloeg op de vlucht,
probeerde
tevergeefs de dood
tussen zijn regels uit
te schudden

DUNNE VERMENGING

De leugens
verborgen zich
net
onder het wateroppervlak
dachten er
tijdens de volgende
plensbui
mee weg te kunnen
komen

LEG HEM DAAR MAAR NEER

De doorsnee wereld
viel met een plof
achter de horizon
of was het toch
ernaast
in ieder geval
te ver weg
om hem te kunnen
onderscheiden
van de ware aarde

GEZOCHT

Tijdens het zoeken
naar een nieuwe uitdaging
werd de dood
steeds inconsequenter

ZUURSTOF TEKORT

Een uitgeblazen
adem
zweeft
over de aarde
snakt naar
een inblazing

VALSE ARGUMENTEN

Wat als naastenliefde
verkocht werd,
bleek een gehaaide
zuurstofsteler,
die het rechtstreeks
gemunt had,
op het immuunsysteem
van gebrainwashte zombies

GEÏNFILTREERD

We hadden nooit verwacht
dat met leugens
de hele wereld
kon worden platgelegd

GOEDGELOVIG DESASTREUS

Weinigen zagen
hoe de gezondheidszorg
was vervuild,
door de media
werd misbruikt
voor politieke propaganda
werd vervalst
en ons allemaal
zonder pardon
te gronde zou richten

POWERSWITCH

Omdat het laatste
woord
nog niet was
gezegd
werd het
één-na-laatste woord
ineens
de hekkesluiter

POWERSWITCH

Omdat het laatste
woord
nog niet was
gezegd
werd het
één-na-laatste woord
ineens
de hekkesluiter

NEEM DE DEUR MAAR MEE

Na de dood
kwam er
niemand
meer

ONGEPLAND VERTREK

De gefingeerde
pandemie
schaamde zich
diep,
maakte zich
aanstonds
ongezien
uit de voeten,
wat al langer
angstvallig
verzwegen
werd

EINDFEEST

De comfortzone
bleef al tijden
onveranderd,
had iedereen
in slaap gesust
totdat verlies
van persoonlijke vrijheid
als een emmer koud water

de nieuwe waarheid
opdrong

KORTSTONDIGE KEUZEVRIJHEID

Het touw
kon kiezen
aan welke
kant
hij
aan zijn
einde
kwam

MET DE DAG VIJANDIGER

Niemand
had verwacht
dat de regering
zich tegen het volk
zou keren
onder het mom
van naastenliefde
grofweg genocide
zou plegen

EINDE VAN EEN TIJDPERK

Duistere krachten
creërden chaos,
met grof geschut
en hoogverraad
hadden ze het liefst
de integerste President
onklaar gemaakt,
beschuldigde hem
over en over
van hun zoveelste
eigen misdaad
Het was een vuile
machtsstrijd
van pedofiele psychopaten,

maar alle valsheid
ten spijt
verloren ze het allerdikst
van de goddelijkste waarheid

