
 
Oh mooi mens… 
 
Graag wil ik je vertellen hoe de zon ’s ochtends opkomt om haar warmte alleen aan jou  
te geven. Iedere dag wil de zonneschijn maar één ding en dat is met haar licht een glimlach 
op jouw gezicht toveren. Graag wil ik je vertellen dat de vrolijkste vorm van verlichting en 
verwarming iedere avond verdrietig onder gaat als ze niet is geslaagd in haar liefdevolle 
taak, maar ik kan de juiste woorden niet vinden. 
 
De wind waait gehaast om slechts jouw longen te vullen met haar frisheid. Haar kracht 
gebruikt ze om door niets tegen gehouden te worden om jou van levenslucht te voorzien. 
Graag wil ik je meegeven dat een bries alleen gaat liggen wanneer ze jou heeft geaaid,  
maar de juiste woorden komen niet makkelijk aanwaaien.  
 
Geen bloem is geslaagd in haar bloeidoel als jij haar niet hebt gezien. Haar schoonheid,  
haar kleurenpracht en geurenkracht, alles alleen om jou te behagen. Ik zoek de mooiste 
woorden om te vertellen dat bloemen verwelken als ze jouw ogen niet hebben gestreeld, 
maar mijn worden vallen als bloemblaadjes op de dorre grond.  
 
De regen daalt neer om je te doordrenken met haar liefde. Ze wil je raken, druppel voor 
druppel, voorzien van levensvocht, maar stroomt huilend naar meer of zee als ze jouw dorst 
niet heeft gelest.  
 
De zee voelt zich nutteloos als jij er niet in gezwommen hebt; de maan en haar sterren 
stralen vergeefs voor zich uit als jij hen niet hebt aanschouwd. Bijen maken hun honing voor 
jouw thee alleen, koeien zijn vereerd als jij hun melk verkiest en vogels zingen hun lied, 
louter om door jou gehoord te worden. Alleen voor jou bouwen bomen zonlicht om in 
zuurstof; haar bladeren verkleuren van schaamte als dat niet is gelukt. 
 
Oh mooi mens, ik wil je vertellen dat de liefde der liefdes slechts één taak heeft en dat is jou 
verleiden. Ik zoek in alle talen om je te laten weten dat alles in het werk wordt gesteld om 
jou te laten leven in voorspoed en overvloed. Maar woorden schieten te kort om de zaak van 
de schoonheid om jou heen te beschrijven. Niets doet er toe als jij het niet ziet; niets is van 
waarde als jij er niet van geniet. De zon, de maan, alle sterren en alle bloemen, iedere 
druppel regen en alle druppels in de zee, alle dieren op de aarde en in de lucht, alles en alles 
om je heen is er slechts om jou te bekoren, om jou te laten leven in weelde en rijkdom. 
 
Ik zoek woorden, maar schiet schromelijk te kort om jou te vertellen dat jij het mooiste 
middelpunt van mijn universum bent. Oh mooi mens, aanvaard mijn affectie door alle 
schoonheid te aanschouwen en te accepteren als tekenen van mijn oneindige liefde voor jou 
en jou alleen. 
 
Mooi  mens, zoveel houd ik van jou. 


