
Nu Wij Hier Staan Wensen
- mantra -

Nu wij hier staan
hier in dit Huis
oog in oog
zij aan zij
lijf aan lijf
Cothensen
naast Cothenaren
naast nieuwe Cothenaren
Langbroekers
naast Langbroekenaren
naast nieuwe Langbroekenaren
Wijksen
naast Wijkenaren
naast nieuwe Wijkenaren
Nu wij hier staan
wij niet zwijgen 
in alle talen
maar spraakverwarren
naar hartelust
samen onder Artikel Een
wensen wij

- Vrede en Geluk -

Nu Vrede en Geluk
hier in dit Huis
voor elk ander
anders klinkt
Voor de een 
het vege lijf gered
van tegenslag
of bezorgd voor wat
te wachten staat
werk of geen werk
blijven of niet blijven 
geld of geen geld
de gasprijs
de f lexwoningen
de windmolens
vul maar in
voor de ander
een jubeljaar 
dat nu al niet meer 
stuk kan gaan
het vooruitzicht 
van een feest
Wensen wij

- Vrede en Geluk -
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Nu wij hier staan
hier in dit Huis
Nu de wereld buiten
Wijk binnen dendert
oog in oog met
mensen door het 
oorlogsleed getekend
het in geweld verdronken
land van herkomst
net ontvlucht
een dak boven het hoofd
wensen dat
verdriet gedeeld
zodat ‘t kleiner wordt
wensen dat
plezier gedeeld
zodat ‘t groter wordt
groter dan verdriet
wensen wij

- Vrede en Geluk! -

Nu wij straks gaan
hier uit dit Huis
niet rug aan rug
maar oog in oog
niet wij en zij,
maar wij en wij
zij aan zij
schouder aan schouder
lijf aan lijf
Nu wij hier zijn gegund 
om in dit land te wonen
Nu wij hier zijn gegund 
om terug te kunnen keren 
naar wat iedereen hier
vurig wenst voor jou en mij
voor morgen en alle dagen
van dit hachelijk bestaan
tweeduizend drieëntwintig
wensen wij

- Vrede en Geluk! -
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9 januari 2023 -  tijdens de nieuwjaarsreceptie, de woorden ‘Vrede en Geluk’ uitgesproken  

in vele wereldtalen én het Nederlands


