Mist

Out of the mist

Volk is wolk

Wat is dat, wij het volk
wat is wij, bestaat dat, het volk
Als ik aan volk denk
als ik het volk omschrijven zal
dan zeg ik
volk is wolk
Net als wolken
veranderen volken
ze reizen en nemen mee
laten achter en blijven
Net als wolken
veranderen volken
ze maken figuren
groot, klein, hoog en laag
Net als wolken
veranderen volken
van samenstelling
en nemen nieuwe kleuren aan

Net als wolken
zijn de volken
hebben regen en sneeuw in zich
of laten de zon erdoor
Dus waarom zien we
ons niet als wolken
dan is er geen wij
en dus ook geen zij
Wij zijn allen van de lucht
we verstrooien ons en reflecteren
dat zal altijd zo divers blijven
dus waarom met elkaar wedijveren
Dus mijn, wij het volk
gehoorzaamend en luisterend naar het van boven
kijk eens, daarover heen en nog verder omhoog
want daar boven, staat een wolk

stil in de avond

wat zou je doen, alleen stil de avond
ik vroeg mezelf wat zou je doen
iemand vroeg mij, wat zou je doen
niemand vroeg mij wat zou je doen
en niemand vroeg wat zou ik doen
alleen stil in de avond
als gedachtes beginnen te cirkelen
en jij en jij en jij
wat zou ik doen
het word druk in de avond
zo gedachtes cirkelend rondom jou
en ik en ik en ik
wat zou jij doen
ik zou wat gezegd hebben,
zou mijn mond hebben opengetrokken
en niet mijn ogen hebben gesloten
nu in de avond
heb ik mijn mond vol,
terwijl mijn ogen dicht zouden moeten zijn
waarom zeg ik niks
waarom doe jij niks

door het zwijgen op te leggen,
zal je het geweld niet weerleggen
door weg te kijken,
zal het geweld niet verdwijnen
het zal weer terug komen
omdat er niemand iets doet
niemand consequenties voelt
omdat er iemand iets doet
het zal weer terug komen
in huis en op straat
en anders in bed
's avonds laat

ik zou, ik zou
als ik het dan niet, morgenochtend vergeten was

Im Café

Auch sitze ich allein
Ich fuhle mich ganz fein
Denn der Raum ist voll
Voll mit netten Menschen
Jeder hat seine eigene Geschichte
Jeder ist auf dem eigenen Weg
Aber zufällig sind wir zusammen
Gewollt oder nicht
Zufall oder auch nicht
Was wurde passieren,
wenn wir hier nicht mehr raus könnten
Terror-Alarm, alle bleiben drin
Was wurden wir hier machen, wir hier mittendrin
Den Milchschaum esse ich mit meinem Löffel
Den Kaffee trink' ich aus
Hier im Café, ist zeitweilig mein Zuhaus'.

Ik kan niet slapen

ik kan niet slapen
nu, omdat jij niet bij me bent
ik kan niet slapen
vroeger, omdat ik alleen was
ik kan niet slapen
vroeger, door de beelden op tv,
was het Kosovo?
ik kan niet slapen
nu, omdat ik weet dat het echt
nog steeds gebeurt
vroeger, konden m'n ouders,
deze beelden verlichten
nu, ben ik groot
en men verwacht, het doet je niks
maar 's avonds in bed
ben ik nog een kind
bang voor de oorlog
ook al is het een
ver van m'n bed show
het is geen show
en dat weet ik nu maar al te goed
dat geen slaaplied
mij meer insussen kan

Some war somewhere

I can not sleep
not now
you are not here.
I could not sleep,
yesterday,
because i was alone.
I would not sleep
long before that
it was the images on tv;
some war somewhere.
I can not sleep,
now, because it is still
happening.
Back then my parents
would dispel these dreams
sing me to sleep.
Now i have grown, grown-up
and it should not affect me,
any more.
But back in my bed,
i'm still a child,
and afraid of the war,
I will not sleep,
peacefully,
no lullaby will set me free,
for there is still
a war somewhere.

Interventie

interventie ik kom, ik kom
of ik welkom ben of niet
ik kom, ik kom
of je wilt of niet
interventie ik kom binnen, ongevraagd
omdat ik van mening ben
jullie te redden
interventie met tanks, breng ik jullie in veiligheid
met soldaten, bevrijd ik jullie van onderdrukking
voor een vat olie
vertel ik jullie hoe democratie werkt
voor het beslag op jullie oliebron
laat ik zien, hoe democratie wordt gepraktiseerd
interventie dag, dag
dat was het dan alweer
hier heb je nog een geweer
wees niet bang, we hebben politie opgeleid
we hebben de juiste ministers benoemd
interventie dag, dag
helaas, heb ik nog geen woord met je gepraat
de lokale bevolking helemaal niets gevraagd,
ze alleen maar uitgedaagd
interventie onbetrokken, ben ik nu vertokken
ongevraagd, vertrok ik ook
zonder mijn eigen burgers te hebben gevraagd
en zo al mijn eigen democratie te hebben verraad
interventie

is het wel echt een goede daad

Intervention

intervention I’ll come,
whether
I’ll come,
whether

I’ll come
I am welcome or not
I’ll come
you want me or not.

intervention I’ll come in, I’ll come in, uninvited,
because I think it’s my duty to save you.
intervention With tanks I’ll bring you to safety,
With soldiers I’ll rescue you from oppression.
For a barrel of oil I’ll tell you how democracy works.
By taking possession of your oil well,
I’ll show you how democracy is practiced.
intervention Goodbye , goodbye
that will be all for the moment
I’ve also got this gun for you
don’t worry, we’ve trained policemen for you
and appointed the right ministers as well.
intervention Goodbye, goodbye
I regret to say I haven’t spoken a word to you
nor have I bothered to ask the locals anything,
all I’ve done is challenge them.
intervention Unconcerned I’ve now moved out
unasked I also moved out
without asking my own citizens
thus betraying my own democracy
intervention

is it really a good deed after all?

Jullie in de stad

Als ik door de straten loop
de drukte van de stad mijn eigen stress weerspiegelt
Ga ik op zoek naar iets
wat niet beweegt, verplaatst of versnelt
En dan zie ik jullie
En hoe meer ik kijk, hoe meer ik zie
Jullie bewegen ook,
maar zo langzaam, dat ik het niet zie
Jullie noemen het groeien
En ik zie jullie bloeien
In de winter, als ik met m'n muts tot over m'n oren rond loop
Zijn jullie kaal en bloot, lijken bijna dood
Maar van de lente, als m'n sjaal van m'n neus afglijdt
Ruik ik jullie
En ik zie kleuren, die mij meer verlokken
dan het blinkende neon reclamelicht van de stad
Het zijn jullie, de bomen
Die nog rechtop staan in de stad
Het zijn jullie, de bomen
Die mij rust geven
En ik schaam me, want ik ken jullie niet eens bij naam
Al het andere in de stad kan in benoemen
Auto, stoep, stoplicht, lantaarnpaal, camera, verkeersbord
Maar jullie hebben geen beschrijving
Staan ook niet op de routekaart
Toch zijn jullie de enigen die mij werkelijk de weg wijzen

You in the city

When I am walking along the streets
and the city rush reflects my own stress
I start looking around for something
that does not move, travel or speed up.
And then I see you
and the more I watch, the more I see.
you also move but ever so slowly
my eyes can hardly see
You would call it growing
and I see you flourishing.
In wintertime, when I walk around,
my hat pulled down over my ears,
you are bare, looking almost dead
But in spring when my shawl slips off my nose
I smell you and see colours that tempt me
more than the flashing signs of the city
It's you, you the trees
standing tall, firmly rooted
It's you, you the trees
that give me peace
And I blush for not even knowing your names.
What I see in the streets I can name it all:
car, pavement, road sign and traffic lights.
But of you there seems to be no description
and neither are you marked on any map.
Nevertheless you are the only one,
who truly show me the way.

Perron vol personen

Het gestompel van de voetstappen
Het gerolllebol van de koffers
De snelheid en de hectiek
waarmee mensen zich bewegen,
in en door elkaar heen
Zo voel ik me verlaten
bewust gekozen afstand,
van het gekroel
Hoe overbrug ik de afstand tussen mensen?
Die fysiek zo dichtbij zijn,
zoals bij het in- en uitgaan van de trein
Maar die zo verweg zijn,
bij de interpretatie van elkaars brein
Realiteiten die niet samen kunnen komen
Die zelfs met woorden elkaar niet begrijpen,
als we ze dan al eens zouden uitspreken
Zo vlucht ik in mijn fantasie,
Waar de rolkoffers, konijntjes worden
Het gestamp op de trap, een olifant
Zo beweeg ik me voort
Omdat niemand weet wat de werkelijkheid is
Omdat iedereen een andere realiteit heeft
Zo verlang ik er naar,
Onze werkelijkheden te verbinden
Naar de daad die gedeelde realiteit creërt

Ik mag geen rondjes fietsen

Ik mag geen, geen rondjes fietsen
Maar het is een verlaten treinstation
Het sneeuwde en het was koud,
En dat was de reden waarom ik begon
Leuk toch, wat rondjes fietsen
Maar dat vond niet de meneer op het perron
Een stem riep van de overkant
Jongedame dat mag hier niet
Warm krijg je het, van rondjes fietsen
Dan moet ik bij die straal-kachel-pilaar, gaan staan
Dat vind ik pas zonde van energie
Net zoals de moeite om mij het fietsen te verbieden
Ik wil, alleen maar rondjes fietsen
Het perron is leeg en ik stoor niemand
maar regels zijn regels, zegt de man van het spoor
Regels zijn regels, zeggen alle mensen in koor
Ik mag, dus geen rondjes fietsen
Iemand zegt meteen iets, als het niet mag
maar niemand zegt iets, als het wel mag
Ongeschreven regels, die worden vergeten

Ik moet, stoppen met rondjes fietsen.
M'n vriendin met kinderwagen wil uit de trein
maar dan lopen de mensen blind voorbij
Waar blijft dan die stem, helpen dat mag wel.
Ik wil, toch alleen maar een rondje fietsen
Moeten we dan regels maken om te helpen
met een meneer, die erop toeziet
Dat willen we toch niet
Rondjes fietsen, rondjes fietsen,
Zo fietsen mensen hun rondjes, binnen de regels
Niks doen ze, wat niet mag
En ondertussen vergeet je wat wel allemaal mag
Zoals vrij rondjes fietsen, zoveel als je wil
Maar dan wel gewoon op straat.
Ik mag wel rondjes fietsen,
Rondjes fietsen, met jullie allemaal op straat

Wederzien

De laatste kilometers
Ben weer in bekende omgeving
De laatste minuten
Nog maar een station
Zodadelijk zie ik je weer
En ja, dan wil ik meer
Een knuffel zal niet genoeg zijn
Een zoen voor elke kilometer
Een kus voor elke minuut
Oh kon ik maar terug,
dan kon ik nog meer verzamelen
Maar had je dan, nog steeds niet gezien.

De bankjes van de directeur

Meneer de bankdirecteur
Kent geen verantwoordelijkheid of moraal
Directeur van het circus is hij wel
Hij kiest de artiesten, want hij beheert het geld
Het publiek lacht, tot dat ze snappen
Dat de leeuw al is ontsnapt
En al naar zijn eerste slachtoffers heeft gehapt
Zij zaten derde rangs
En hadden het sowieso niet breed
Want die harde bank zonder leuning
Deelden ze al met te velen
Hun wankelend klapbankje valt als eerste om,
Want klapsystemen waren nog nooit stabiel
Zodoende klapte daar de scheve boel als eerst in elkaar
Toeschouwers klapten met hun handen
Zij zaten tweede rangs
Ze dachten dat het deel was van de act
En de leeuw hen toch niks deed
Tot dat ook zij te horen kregen
hun zachte klapstoelen te verlaten
Want de eerste rang
Wilde óók graag deze stoelen om hun benen verder uit te strekken
Om nog comfortabeler van dit vermaak te genieten
Met hun voeten in de lucht, staan ze niet in het echte leven
Weten zij niet, dat dit entertainment, werkelijkheid is
Waar je niet een kaartje bij de ingang van het circus hebt gekocht
Maar al bij je geboorte aan de grote directeur bent verkocht

Wie ruimt deze rotzooi op?
Wie eet dadelijk besmet gentech voedsel?
Hongerende burgers, omdat ze niet beter weten
Vrijwilligers helpen onbevangen
Maar zij hoefden zich niet op te geven
Want dit was niet nodig geweest
Als de rotzooi er niet eens was geweest
Als er niemand voor God had gespeeld
Vanuit het ultieme geloof in de oplossende technologie
Wie ruimt de rotzooi op?
Kinderen werken in onze berg afval
Bomen sterven door onze uitstoot
Dieren eten ons vervuilende gif
Zij ruimen de rotzooi op!
Het is toch absurd wat ik hier omschrijf
Mijn God, we zijn de woorden vergeten
Voorkomen is beter dan Genezen

De rotzooi van onze nieuwe God

Mijn idealen zijn dromen en niet realistisch
Maar sta eens stil bij het nu, dat is pas absurd
We kunnen het nog steeds niet begrijpen
We kunnen het niet in woorden omschrijven
We grijpen naar oplossingen, die uit het zelfde voortkomen
Co2-compensatie, bio-diesel en eco-labels.
Laten we banken subsidiëren
Laten we duurzaam consumeren
Laten we dijken verhogen
Willen we echt zo de wereld in stand houden?
Zo is het toch moeilijk om van de wereld te houden.
Laten we de wereld beter maken
genezen van leugens en onwetendheid
Nu spelen er een paar voor God,
maar zonder verantwoording
Wie ruimt deze rotzooi op?
Wie gaat in een kapotte kerncentrale?
Bezorgde burgers, die goed willen doen

Helden in Japan

Noemen ze je een held
Je zou ervan stralen
Trots zal je dan zijn
Omdat je er mag zijn
Maar als je dan blijft stralen
Dan heb je niet meer een heldenbestaan
Rot zal het voor je zijn
Omdat je kind verminkt kan zijn

Dapper

Zijn er nog helden in deze tijd
waar is de edele ridder, man of vrouw
Die vecht tegen onrecht
Die strijd voor gelijkheid
Zijn ze verdwenen,
vergeten zoals de sprookjes uit m'n kindertijd
Mythes uit het verleden,
misschien werden ze ook ter zijner tijd gemeden
En zullen we over de ridders van nu,
pas achteraf van hun bestaan opdoen
Onderlangs, onzichtbaar
activisten, verhult in nevelen, net als toen
Oo laat ze er zijn, dappere vrouw of man
Want onrecht is er nog
en gelijkheid nog steeds niet.
Dankbaar ben ik jullie
mythes herschrijven

Brave

Where are the heroes of today?
Where is the noble knight,
either man or woman,
who fights against injustice
who fights for equality?
Have they disappeared,
have they been forgotten like
the fairy tales of my childhood,
myths from the past?
Perhaps they were also shun
at the time when they lived.
As for the knights of today,
we may likewise hear about
their bravery only afterwards.
Invisible, taking the lower road,
activists, veiled in mist, as in days gone by.
Oh, how we need these brave men and women,
With injustice still around and equality still lacking.
Rewriting your myths fills me with gratitude.

Meneer Agent

Meneer agent m'n beste vriend,
werd mij verteld.
Dat was wat ik dacht,
te blijven denken.
Totdat hij voor me stond,
GEWAPEND en INGEPAKT
Laarzen met HARDE neuzen,
ScheenbesCHermers, KniebesCHermers,
ElleboogbesCHermers,
KOGELvrij vest, leren hAndschoenen,
PePPeRspray bus op zijn borst,
gAsMASker nog hangend om zijn nek
pistool en mitrailleur binnen handbereik
Daar ging ik op weg naar de straat,
vetrouwend op de democratische staat.
Het recht op demonstratie werd mij afgenomen.
Tegen de MUUR gezet, benen uit elkaar gesCHoven,
mond dicht en kijk me niet aan.
‘Ik doe wat ik moet doen,
rellen worden verwacht en jij bent verdacht’
Met Tie-WraPs worden je handen VASTgebonden,
wil je het niet te STRak, dan treKKen we het nog EENS aan
Want ik heb de maCHt, alsof ik dat nog niet daCHt
Je moet het nog eens beWijzen, door te pronken met je KRaCHt
Daar zat ik op de grond, dit geeft jou een goed gevoel?!
zo kwetsbaar, zo naakt
Nee, dit is geen vriend, maar verraad aan de mens.
Durf jij hiervoor naakt in te staan
Meneer agent, vriend van een VERLOREN DEMOcratisCHe staat

Who are you?

I am Mara, Mara what else..
Who are you? Who, I am?
I am; 162 cm long, my shoe size is 38,
I have blond hair, blue eyes and my id number is 12192929
Who are you? Who, I am?
I am; the daughter of my parents,
the friend of my friends,
the sister of my brother,
the neighbour of the house next doors,
the student of life
and the wrtiter of this text.
Who are you? Who, I am?
I am; the person who ate today;
two slices of roasted bread from the oven,
one apple cut in eight pieces,
a self-made pizza
and I already drunk a glass of red wine.
Who are you? Who, I am?
A consumer?! No I will not accept this role,
of just only being a consumer.
I don’t believe that this is the only function I have,
even if the system wants to tell me this.
I’m much more than that, much more than that…
Who are you? Who, I am?
I’m a hippy,
I’m a squatter,
I’m a musician,
I’m a vegetarian,
I’m an anarchist,
I’m a dreamer,
I’m an activist,
I’m a social worker,
I’m an artist, I’m an idealist
Who are you? Who, I am?
A something?!
No, I don’t want to have a role.
I don’t want to be put in a frame, even if I do it too.
I’m more much, much more to fit in one box, I’m much more than..

Who are you? Who, I am?
I am; watching the sky and try to see shapes in the clouds,
looking to a tree and make stories with the leaves.
I can see figures in the flame of a campfire
and I have fantasies more crazy than dreams
and a life as wild as an fairy tail adventure.
Who are you? Who, I am?
I’m a person who drives an old van and pollutes the air
I’m a person who is looking for truth and sense,
who cares about what is happing in the world.
Who has to face the injustice seen all around,
who knows about it , who knows it , who knows..
Just like you !
Who are you? Who, I am?
I’m like you!.
I’m brave. I’m afraid.
I’m fast. I’m slow.
I’m intelligent. I’m stupid.
I’m easy. I’m difficult.
I’m alone.
I’m connected with every one.
Who are you? Who, I am?
Is it me or is it you who says who I’m
and does the person exist who you think you are?
Who are you? Who, I am?
What is my identity and where is it and why should I look for it.
If the view changes, with every step I make.
Who are you? Who, I am?
I’m a spot in the universe. I’m a second in time
Like you, just here and now. To live, to be and to contribute
Who are you? Who, I am?
I am, to find out who I am
I am. Luckly I am. Happy I am

It is like, having the feeling something is moving.
People getting aware about the situation of the world and
start acting, start connecting, start taking back their lives.
And you’re on the good way because the things just come to you.
When you feel freedom.
If the days are not filled with work or external responsibilities.
When you take responsibility for the things that matters for life.
Free of pressure of having more or being better.
It is a travel, a big journey, a challenge in this present world.
To dare to live outside of boundaries,
who are taken for granted, like if there is only this.
But there are other paths,
to been walked upon.
Other ways of living life.
By giving life to the ones,
the things, around us.
If we let these ones grow.
Not owning anything.
Not controlling everything.
If we let these things flow.
And that is when I know you could feel the same.
One, dream who wants to see the daylight.

When living Life

I feel connected, when I am living life!
If the days are filled with nice moments, you did not expect,
but are giving exactly what you wished for.
Maybe you miss a bus,
but that is why you met a friend you did not see for a long time.
Maybe you do not get a hitchhike,
but that is why you find a beautiful place at the lake to sleep.
Or you visit people,
who are working on a project and it is the same idea you had as well.
Or you read an article,
and it is giving answers to the questions you had in your mind.
If I find lost materials in the streets,
to create with this a piece of art.
If I bring people together who have the same plans.
While playing music, that speaks without knowing borders.
While enjoying the creativity, which can realize all our imaginations.
Just smelling,
how the flowers of the trees are blossoming,
in springtime.
Just touching, the wet grass with bare feet, in summer.
Just watching, how leafs are spinning around in the wind, in autumn.
Just breathing, the cold air who blows trough the sky, in wintertime.
When I notice how seasons change the view of the world.
When we share visions, about the future of the world.
That is when I feel one.
It is then, when life gives gifts.
It is like, finding a pullover when you are cold.
Or meeting a warmhearted person when you are feeling down.

Onweer als voorspoed

Bomen bewegen, de blaadjes vliegen
't waait
De lucht wordt paars, oranje blauw
een flits, licht alles op
Zoals ook mijn gedachtes
zich verdonkeren en oplichten
Ze beginnen te borrelen, zoals het gedonder.
Ik sta in het midden van een tuin
omringd door de schoonheid van het land
met planten en kruiden die mij omringen
Kijk ik toe naar de kracht
Hoop dat het mij niet raakt
Hoop dat het onweer over waait
Vogels vluchten op zoek naar een schuilplaats
Vluchtelingen willen vliegen naar veiligheid
Kijk ik toe naar de flits
Hoop dat die ons gewoon laat
Hoop dat het onweer over gaat
Wetend dat het met een slag, verwoest kan zijn
Wetend dat de mens deze techniek zich ook eigen heeft gemaakt

Ik kijk toe
Ik ruik de wind
Ik voel de druppels
Hoe lang zal ik nog blijven staan
Hoe lang duurt het voordat ik ga
Wetend dat planten niet weg kunnen gaan
Wetend dat mensen het zullen doorstaan
Een storm die beangstigt
Niet weg kijken, maar het nieuwe zijn
Vertrouwen dat het overwaait
Hopen dat het ons bevrucht
De storm gaat liggen
De regen die valt
Het zout uit m'n ogen
Alles is doorgeschud,
heen en weer bewogen
zaden met de wind meegevoerd
en met druppels gevoed

Ik koester

Ik koester, Ik koester
Mijn liefde voor jou.
Ik neem hem mee,
Waar ook heen.
Ik koester, Ik koester
Zoals een eekhoorn zijn eikels bewaart.
Zal mijn liefde niet verdwijnen.
Ook als jij in de lente een eikel blijkt te zijn.
Ik koester, Ik koester.
Omdat je liefde niet verliezen kan.
Want ook al neem ik jou niet meer mee
De liefde blijft bewaart
Een herinnering, een daad.
Ik koester, Ik koester.
Want dat is onze liefde nu al waard.

Mist

This book is priceless, Gifs are very welcome

I want to give thanks to;
Tessa Faye for layout and design tessafaye@riseup.net
Cover-art-work by Mirka www.mirkafarabegoli.com
and collaboration with Dirk www.kraakhelder.nl
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Thank you for reading,
These were thoughts, impressions,
a reaction on what happens in the world.
With this little booklet,
I want to let them out into the world.
They are written out of a flow.
I just want to cath the moment,
and hold it with these words.
With this book i would like to
keep up our faith, because
the future is still unwritten.
Liefs Mara
---If you got touched,
just write me an message!
If you like to spread it,
just use the text, but let me know!
If you like to hear it,
just invite me to come!
cre-act@riseup.net
----Come together and share more,
Get creative, catch ideas and
use the freedom to act
Spread inspiration and enthusiasm
Smile and be gentle,
we're all needing support
I like to support
projects and initiatives.
dreams which serve the earth,
so contact me.
www. cre-act.net

