Wind:
In Nederland zijn we bekend
met weersomstandigheden
die het fietsen ongekend
interessant, uitdagend en
het gevoel van macht geven.
Het beuken tegen de wind
over dijken en door de polders,
een onbekend fenomeen
in landen waar bergen overheersen,
om de krachten te meten.
Niet voor niets is het waaieren
een van de kunsten in het peloton
dat laaglanders van nature
schijnbaar moeiteloos
beheersen en uitbuiten.
Niet altijd gaat het fietsen voor de wind
en zorgt de toenemende kracht
tot storm voor hilariteit
en het afgelasten van de koers
waar het niet werd verwacht.
Zo waaide de wind uit een andere hoek
en viel voor de renners die dag het doek
vroeger dan verwacht
want tegen de natuurlijke macht
was geen kruid gewassen:
“maok tich mèr geen dikke been (din èste maude)1”.

Storm blaast wielrenners van fiets in Benidorm. http://nos.nl/l/2085687
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(=wind je maar niet op !)

Only the wind - Pet Shop Boys
It's only the wind
blowing litter all around
Just a little wind
and the trees are falling down
There's nobody crying
that was yesterday
Inside we're all smiling
Everything's okay
It's only the wind
blowing cans along the street
Someone's dustbin lid
playing havoc with the peace
There's nobody hiding
behind a locked door
and no one's been lying
'cause we don't lie any more
It's only the wind
How it takes you by surprise
Suddenly begins
then before you know it dies
My hands are not shaking
I don't touch a drop
You must be mistaken
I know when to stop
When life is calmer
I have no doubt
No angry drama
A storm blows itself out
It's only the wind
They say it's getting worse
The trouble that it brings
haunts us like a curse
My nerves are all jangled
but I'm pulling through
I hope I can handle
what I have to do
When life is calmer
I have no doubt
No angry drama
A storm blows itself out
A storm blows itself out
I'm sorry...
https://www.youtube.com/watch?v=dQm6xNCCmXI

