
Eucalyptusbloesems

Ellende of armoede herkennen 
in de geest van waarheid en van liefde 
met de slachtoffers, wat wezenlijk was, 
werd falen; maar je bracht rode kaarsen, 
adventskrans, verlichte boom en beelden. 
Jij schonk himalayathee met een zoen, 
wilde honing, eucalyptusbloesems.

(Walter Jan Ceuppens, 5 december 2019, pro manuscripto)

Dies illa

Als ik plots besef hoe aan mensen, ook
aan dieren, door mensen zo vaak onrecht
en leed zijn aangedaan, hoe wij woede
angst of wraak structureel hebben gevoed,

die dag vatten wij hoe rechtelozen
zijn opgestaan en onze zielen nu
of later, ergens of nergens zullen
ronddwalen, of ontbinden, gedompeld

in leed of wroeging, zullen verdwijnen
of herinnerd worden als bezitters,
inquisiteurs, bedriegers en beulen;

maar misschien kan ik worden vrijgepleit
door universele rechtvaardigheid
die mild is, voor wie authentiek leert zijn. 

(Walter Jan Ceuppens, pro manuscripto)
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De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.
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