Onlangs het jaar overwogen
En kan ik concluderen het is voorbij gevlogen
Ook al wordt het misschien niet verwacht,
Maar het heeft ons meer positiefs dan negatiefs gebracht.
Genieten om zaterdag naar de voetbal te gaan
En dan tussen de Fort , Veenigers te staan
Grappen , grollen een uurtje ouwehoeren,
Doet je goed om met hun discussies te voeren
In mijn verleden had ik het idee verworpen,
maar mijn zoon speelt met jongens uit beide dorpen
en ik zie na jaren nu eindelijk het effect
verduld hij kan hij al drie hele zinnen Drents dialect
Maar ja dan weten de jongens uit Fort mijn humeur te bederven,
als ik ze op de fiets rond ons huis zie zwerven
dan vlieg ik naar buiten in volle draf ,
want vergeet het maar van mijn dochter blijven ze af.

Het paasvuur , de optocht , de dorpsfeest,
waar zijn onze kinderen niet geweest
geen vechtpartijen geen gedonder
dat maakt het wonen hier zo bijzonder

Als ik al dat kleins zie , straal ik van geluk,
En kan mijn leven niet meer stuk
Dit is waar je het voor doet,
En maakt alle domme dingen weer goed
Maar ik word echt niet blij,
als ik kijk naar de rest van de maatschappij
met vloeken tieren en brullen,
door wereldleiders die daarmee hun zakken vullen

Wat hebben we, generatieslang onze kinderen gegeven,
Wat krijgen zij door ons toedoen voor hun leven
Dan schaam ik mij voor ons moraal
En gaan de gedachten met mij aan de haal.

De hele wereld verhard,
Alles verstard,
Waar kunnen we nog in dit land op bogen?
als de wereldleiders niet meer de toekomst hebben voor ogen
Door egoisme worden ze beheerst
Niet het klimaat , maar hun eigen eerst.
Maar ook in dit land vallen we elkaar aan ,
En laten we het ook maar weer begaan.
En toch ben ik blij dat ik het hier beleef,
Mijn familie en vrienden waar ik om geef
Een omgeving van natuur en platteland
Het woord respect houdt hier nog stand.
Waar je met fietsen mensen groet ,
En een buurman hebt die er toe doet.
Ja de kleine dingen van ons bestaan
Zorgt er voor dat ik er voor wil gaan.
Vrienden begrijp het niet verkeerd,
Want wat hebben we weer van dit jaar geleerd,
Je kunt overal je erkenning willen halen,
Maar het zijn niet de wereldleiders die het bepalen.
Je familie buren en vrienden bepalen je genot
En wat is dat een gezegend lot
Nee 2018 bracht ons veel verdriet,
Met sterfgevallen of een vader die ons verliet,
Voor sommigen heeft het lang geduurd
Maar met alle dierbaren in je buurt,
wordt niet het slechte, maar al het moois op ons af gestuurd.
Gelukkig Nieuwjaar.

