~Whirlwind of thoughts - Breeze of silence~

Walking through the fields of thoughts,
I harvest new ideas.
Discussing with myself,
Which are good, which are bad
Things seem all right.
The crops of my mind are organised.
But there, on the horizon,
There lies a new future.

Beyond the horizon you arrive,
Causing havoc in my mind.
Running amok, whirling like a whirlwind.
Disturbing my thoughts and making a mess of my mind.
During summer you came like winter,
Unexpected, yet not unwanted.
At first the chaos was a bless,
It gave a new purpose to my life,
A new challenge.

But now, when there seems no end to this chaos,
While you are still whirling round in my mind,
No intention of helping me order my thoughts.
No way to find the eye of the storm,
Will it ever end?
Do I want it to end?

While thinking of this, wondering if I want it to stop or not,
You suddenly stop blowing,
Though peace has not yet returned.
My feelings cannot accept that you are gone.
My body is missing something.
The 2 hearts that were pounding together in my body
They are torn apart, leaving emptiness behind.

My mind still cannot believe,
Does not want to believe.
But my instinct tells me to go on,
To pick up the pieces you left behind.
Clear up the mess and store the memories.

I am not able to let go of you.
Not wanting to let you leave my mind.
Will I ever realise,
That you already left me alone?

Today I read your last breeze of words..
You went your own way,
I should go mine.
What I was afraid of happened.
You say we weren't meant for each other
But why does it feel like we would?
Your air brushes through my head,
Bring even more chaos,
Saying I do not fit into your life anymore.

I wish you well,
I wish thee fare-thee-well.
Though you tell me not to contact to you again,
I hope we may see each other once again.
Please come in winter,
And warm my heart like summer.


Wervelende Gedachten - Bries van Stilte
Whirlwinds of Thoughts - Breeze of Silence

Deel 1: De Storm
lopend door de velden der gedachten
oogst ik nieuwe ideeen
immer oordelend
welke goed, welke bedorven
Alles lijkt goed
de gewassen des geestes zijn geordend
maar daar
aan de horizon
rijst een nieuwe toekomst

Voorbij mijn blikveld
arriveer jij
brenger van amok
razend als een wervelwind
gedachtes verstorend, 
rommelend in mijn geest
Gedurende de zomer, kwam jij als winter
onverwacht, doch niet ongewenst
verfrissend, verkoelend van geest

chaos van dit nieuwe
wanorde in het bekende
uitdaging in het leven
roeping vol van spanning

Nu,
nu eindeloze chaos overheerst
terwijl jij rond blijft waaien
stormend in mijn hoofd
geen hulp biedend
met het herordenen der gedachten
zoekend naar het oog van de storm
dolend naar het eind
onderwijl vragend
is het einde wel mijn doel?

Deel 2: De Stilte
Gedurende mijn rondzwerving
zwevend door de storm
vallend
samen met de wind

wederkeert rust echter niet
ik dool nog steeds
door een zwijgende storm
die reeds is gaan liggen /// 

Mijn lichaam mist
de tweeslag
waar ooit jij bonsde
samen met mijn hart

je sloeg een laatste slag
weggerukt
een lege bries achterlatend

Ongeloof van gevoel
verschil tussen kunnen en willen
onbekend

instinctief doorkruipend
over de bodem van mijn geest
kruipend over scherven
opruimend om te bewaren

mijn geest vecht door
niet tegen maar voor
de storm die ik niet wil verdrijven

Wanneer beseffen mijn
dansende gedachten
dat de wind waarop zij zweven
allang is gaan liggen

Deel3 : De laatste bries van stilte
Vandaag las ik je laatste bries van woorden
rijdend in een sneltreinvaart
op je eigen spoor
een coupe losgekoppeld van de mijne
ontkoppeld door jou

oorkaan en stilte
hebben hun tijd gehad
zo zegt jouw laatste zuchtje wind
scherven stukslaand in mijn geest

mijn blad mag nimmer dansen
spelend op jouw vlagen
Ik wens je wel
een behouden vlucht

de storm nimmer opzoeken
is je laatste wens
toch hoop ik ooit
het oog weer te vinden

kom alsjeblieft in winter
en verwarm mn hart als zomer
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