
Loop!
Hier klinkt vanmiddag echt geen klaaglied · en al helemaal geen traag lied
reken ook niet op een braaf lied · of een zweverig en vaag lied
want dat was voor mij de vraag niet (anders had ik deze baan niet)
Het gedicht dat ik hier aanbied · noemt de dingen bij hun naam, niet
dat ik me graag misdraag, niet voor de softie die zo graag ziet
dat de harde levensvraag niet wordt beantwoord, en ik plaag niet
wie een bult voor kanker aanziet · medicijnen in zijn maag giet
En het leven laag voor laag liet voor wat het was, fantastisch 
maar vandaag niet.

Vier en twintig uren lang lopen we rond een voetbalveld · Tot dat morgenmiddag 
om drie uur de de centen zijn geteld · Hoeveel tienduizenden euro’s staat er op 
het bord vermeld - Lopers, · sponsors, regelaars en VIPS, - Iedereen een held!
Gooi je geld over de balk voor het kankeronderzoek · haal die tot de rand gevulde 
portefeuille uit je broek. Doe of je · miljonair bent in de PC Hooftstraat op bezoek
Het is je geld of je leven, van je 

  voor de mensen die je echt niet missen wil,  en
  
  voor ontdekking van die ene goeie pil, en 

  op verlossing voor wie aan de kanker lijdt

  voor het onderzoek want geld is tijd

Vier en twintig uren leven vierentwintig uren feest alsof er nooit een kloteziekte 
als de kanker is geweest · vergeet maar vierentwintig uur wat je in al die kranten 
leest - het dalend percentage dat er van die kanker niet geneest - wie onbekend 
is met het tijdstip dat zijn leven ermee stopt heeft het geluk dat met de domme 
is dat scheelt een hoop getob dus leef je leven hier volop en van je

  voor de mensen die je echt niet missen wil,  en
  
  voor ontdekking van die ene goeie pil, en 

  op verlossing voor wie aan de kanker lijdt

  voor het onderzoek want geld is tijd

Vierentwintig uren wandelen en soms een goed gesprek · rolt er nog een scherpe 
vraag - uit de stadsdichter z’n bek: Ben je een echte overwinnaar als je kanker 
overleeft - omdat die loterij nou nét ‘n ander als verliezer heeft · Voelt een 
mens dat leven wenst zich met dat praatje opgepept dat als je kanker overleeft 
je kanker ‘overwonnen’ hebt en jij toevallig met de juiste serie genen bent 
behept als in een kant-en-klaar recept en van je

  voor de mensen die je echt niet missen wil,  en
  
  voor ontdekking van die ene goeie pil, en 

  op verlossing voor wie aan de kanker lijdt

  voor het onderzoek want geld is tijd

Loop je kilometers voor de man of vrouw van wie je houdt · loop je warm als 
het donker wordt en klammerig en koud · loop je dansend bij het maanlicht 
als het gras al is bedauwd · en je door een paar konijnen in het weiland wordt 
beschouwd · Vier en twintig uren lang lopen we rond een voetbalveld · Vier en 
twintig uren niemand die zijn stappen heeft geteld · Het is je leven of je geld en 
van je

  voor de mensen die je echt niet missen wil,  en
  
  voor ontdekking van die ene goeie pil, en 

  op verlossing voor wie aan de kanker lijdt

  voor het onderzoek want  geld is tijd!

       [ André van Zwieten]
 

Zet je oren open want het ís als in het leven: voorbij voor je er erg in hebt.
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DOE MEE MET DE KANKER!    BESTRIJDING!!!

SAMENLOOP VOOR HOOP
21 MEI 2016, 14.55 U SVF-TERREIN COTHEN
[Met de ‘Beatbox Excelsior’ - 4 jonge 
slagwerkers uit de malletgroep]


