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Opdracht 9 • LiedKnipblad  2

Sterren-, sterrennacht
Schilder jouw palet blauw en grijs
Kijk rond op een zomerse dag
Met ogen die de duisternis in mijn ziel kennen
Schaduwen over de heuvels
Schets de bomen en de narcissen
Vang de wind en de koude winter
In kleuren op het besneeuwde linnen landschap
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Sterren-, sterrennacht
Vlammende bloemen die fel oplichten
Wervelende wolken in een paarse waas
Weerspiegelen in Vincents helderblauwe ogen
Kleuren die veranderen van tint, in de ochtend 
kleuren de graanvelden oranje
Verweerde gezichten uitgedrukt in pijn
Worden getroost door de liefhebbende hand van de kunstenaar
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Want zij konden niet van jou houden
Maar nog steeds was jouw liefde oprecht
En toen er geen hoop meer was
In die sterren- sterrennacht
Nam jij jouw leven, zoals minnaars vaak doen
Maar ik had je kunnen vertellen, Vincent
Dat deze wereld nooit bedoeld was voor iemand
Zo mooi zoals jij
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Sterren-, sterrennacht
Portretten die hangen in lege zalen
Hoofden zonder lijst op naamloze muren
Met ogen die de wereld hebben gezien en niet kunnen vergeten
Zoals de vreemdelingen die je hebt ontmoet
De haveloze mensen in haveloze kleding
De zilveren doorn van een bloedige roos
Ligt verpletterend en gebroken op de maagdelijke sneeuw

Nu begrijp ik wat je mij probeerde te vertellen
Hoe je hebt geleden voor je geestelijke gezondheid 
Hoe je hebt geprobeerd om ze vrij te laten
Ze wilden niet luisteren, ze wisten niet hoe
Misschien luisteren ze nu

Nu begrijp ik wat je mij probeerde te vertellen
Hoe je hebt geleden voor je geestelijke gezondheid 
Hoe je hebt geprobeerd om ze vrij te laten
Ze wilden niet luisteren, ze wisten niet hoe
Misschien luisteren ze nu

Nu begrijp ik wat je mij probeerde te vertellen
Hoe je hebt geleden voor je geestelijke gezondheid 
Hoe je hebt geprobeerd om ze vrij te laten
Ze wilden niet luisteren, ze luisteren nog steeds niet
Misschien zullen ze dat wel nooit doen 


