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Dodelijk
Het dagelijkse verkeer
afgelopen week weer
geeft aan dat drukte
en (ge-)drang
samen niet lukte.
Hoe het kan is onbekend
maar 4 keer ontstemd
vernamen we uit de pers
dat fietsers
verongelukte divers.
3 heren en 1 dame
die in 1 week omkwamen
is teveel van het goede,
Hulst, Abbenes en Lienden,
fietsers blijf op uw hoede!
Gelijk halen is geen gelijk krijgen
kwestbaarheid niet te benijden
een inschattingsfout
zo gemaakt
zorg dat je ruimte houd!
Regels en discipline
belangrijker dan adrenaline
wees een heer,
kies bewust,
in het dagelijkse verkeer.
Tolerant en verantwoord
zoals het in ieders belang hoort
anders onverbiddelijk,
een aanrijding is
voor fietsers vaak dodelijk.
Mijn medeleven gaat uiteraard
vanuit het diepste in me gepaard
met zorgen om de toekomst.
Partners, families, vrienden
van de 4 wens ik veel sterkte.
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Separate and Ever Deadly – The last Shadow Puppets
When we walked the streets together
All the faces seemed to smile back
And now the pavements have nothing to offer
And all the faces seem to need a slap
There's an unfamiliar grip
On an unfamiliar handkerchief
Attending to the tears on cheeks I wouldn't
Notice with you
No matter how vicious the grief
Her expression was damp and crooked
Grabs onto my throat and won't let go
Won't let go
Won't let go
Won't let go
Save me from
The secateurs
I'll pretend
I didn't hear
Can't you see
I'm the ghost in the wrong coat
Biting butter and crumbs
There's a handsome maverick
You don't talk about to keep me calm
And I can't help it if I create diversion
That pulls you back onto his arm
Please don't tell me
You don't have to darling, I can sense
That he painted you a gushing sunset
And slayed angry panthers in your defence
And he stands separate and ever deadly
Clings onto my throat and won't let go
Won't let go
Won't let go
Won't let go
Save me from
The secateurs
I'll pretend
I didn't hear
Can't you see
I'm a ghost
In the wrong coat
Biting butter and crumbs
https://www.youtube.com/watch?v=yxOFNY6pBN4

