Cirkels in de Tijd
1. De Jaargetijden
Eens bestond de dood nog niet,
wel- zonlicht om erin te spelen, nachten om te dromen,
Zomers voor de bloemen en de winters om te slapen.
De jaargetijden cirkelen als bogen in de tijd.
De lente volgt de winter na, een groene aard’ ontwaakt,
De zomer volgt de lente als de zon de hemel raakt.
De herfst valt aan met stormend’ wind en brengt de stromend’ regen,
De stilte van de wintertijd, de vogels zijn verdwenen.
Het jaar is rond, begint opnieuw, een cirkel in de tijd.
2. Koning Kauw
Kauw: De Koning van de vogels, noemt u mij “majesteit”
Op uitkijk in de eikenboom, ik groet de aarde en de zon
en alles op z’n tijd!
kwartel: Zuinigheid met vlijt?
koor: Op tijd, ja alles op z’n tijd!
Kauw: Ik noem de dingen bij hun naam, maar titels zijn veel meer,
Een titel heeft een waardigheid, een blijk van een hoedanigheid,
meer dan gewoon “Meneer”!
kwartel: Wil hij gebakken peer?
koor: Hij zei " meer dan gewoon ‘meneer”!
Kauw: Hoffelijk, en zéér beschaafd, respect is mijn beloning,
Met plechtigheid treed ik hier op, beleefdheid past hier aan de top
want daarom ben ik Koning!
kwartel: Wat is dit voor vertoning?
koor: Daarom is hij Koning!
Kauw: Geachte afgevaardigden, Ik roep U, komt U gauw!
Ik heb met U het beste voor, dus let U op en geef gehoor,
hier spreekt uw Koning Kauw!
kwartel: Heeft hij liever blauw?
koor: Daar spreekt de Koning Kauw!
3. De dieren
Waar dan ook de wind waait,
Zingen de vogels met zoevende vleugels en
koeren de duiven en tsjilpen de merels,
Zoemen de bijen en zwermen de vliegen en
tikken de torren en krassen de krekels.
Waar dan ook het water stroomt,
Zwemmen de vissen, dolfijnen, forellen
met glinsterend zilver van carper en aal,
Kwekken de kikkers en sissen de slangen en
kraken de kreeften, de krab en garnaal.
Waar dan ook de zon schijnt,
Springen konijnen, de muis en de wezel,
blaten de schapen, de geit en de ezel
Lopen de mensen op pleinen en straten en
vullen de lucht met hun luidkeelse praten
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4. De Maan
De maan komt op, een zilveren spiegel,
een zilveren licht in de donkere nacht.
De aarde die draait en de maan gaat weer neer,
Een cirkel in de tijd.
Iedere maand een volle maan, iedere maand weer een nieuwe,
Een zilveren sikkel die lacht je weer toe,
Een sikkel in de nacht
5. Dertien
Niks, niks, niks, niks......
Dertien, dertien dertien dertien dertien!.
Één en twee en drie en vier en vijf en zes en zeven,
acht en negen, tien en elf en twaalf
... maar dertien wat?
6. De dood
Er valt weleens een vogel dood, waar is z’n ziel gebleven?
Hij is wel dood maar leeft nog voort, want dood beschermt het leven.
De schaduw van een wolk, die over velden drijft,
Het lichtje van een vuurvlieg dat maar eventjes schijnt,
De adem van een schaapje die in de lucht verdwijnt,
Het leven is maar kort, het leven gaat voorbij.
Maar nieuw leven komt eraan van mensen, planten, dieren.
De dood maakt plaats voor jongeren, maakt plaats voor nieuw leven.
Een dode vogel voedt de eik, de eik de luis, de luis de muis,
een dode mus de grond,
De grond het graan, het graan voedt ons, het leven gaat weer rond.
De zon is rond, de aarde ook, de maan, de sterren, alles draait.
Dood en leven, oud en nieuw, een cirkel in de tijd.
7. Het Stenen Raadsel
Ik gooi een steen het water in.... weg, verdwenen, weg.
We zien het niet, het is er niet.....weg, verdwenen, weg.
Je ziet het niet, hij is er wel......weg, verdwenen, weg.
Wat je niet ziet kan toch wel zijn? ..... Weg, verdwenen, weg!
8. De Seizoenen
De zomer volgt de lente als de zon de hemel raakt.
Vlinders bonter dan de bloemen, merels zingen in de eik,
In het gras de bijen zoemen, schapen grazen op de dijk.
De herfst valt aan met stormende wind en brengt de donk’re dagen.
Blaadjes vallen van de takken, regendruppels op de ruit,
Eekhoorns rapen noten, vogels vliegen naar het zuiden.
De stilte van de wintertijd, de vogels zijn vertrokken.
Krakende sneeuw in witte lagen, dassen dromen onder de grond,
Dromend van de lentedagen en de cirkel is weer rond.
De lente volgt de winter na, een groene aarde ontwaakt.
Katjes hangen aan de wilgen, bloesem dik en wit als sneeuw,
Vogelnestjes in de bomen en het leven werd als nieuw.
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9. De Zeven Koningen
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Gegroet, Helix Pomatius, de koning van de slakken!
solo: Ik kom, Helix Pomatius, kom kruipend uit het noorden,
koor: De Koning van de Slakken komt met al zijn onderdanen.
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Homarus Gammarus, de Heerser an de Kreeften!
solo: Ik kom, Homarus Gammarus, de Heerser van de Kreeften
koor: met kokkels en garnalen, wij komen uit het oosten!
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Xerolycosa nemoralis, Koning van de Spinnen!
solo: Xerolycosa nemoralis, Koning van de Spinnen,
koor: Miljoenpoten, duizendpoten komen uit het zuiden!
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Bombus Lapidarius, Koningin van de Insecten!
solo: Bombus Lapidarius, Koningin van de Insecten,
koor: Vliegjes, krekels en libellen in een wolkje uit het westen!
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Salmo Salar, Koning van de Vissen!
solo: Ik, Salmo Salar, Koning van de Vissen,
koor: Dolfijnen en forellen uit de zeeën en rivieren.
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Koning der Reptielen, ik roep U, Bufo Bufo!
solo: Ik ben Koning Bufo, kruipend kom ik door de bergen,
koor: met kikkers, salamanders, hagedissen, padden, slangen.
Kauw: Ik groet U, zeven Koningen, ik roep U op te komen!
Verteller: Sire Sus Scrofa Domestica, de Keizer der Zoogdieren!
solo: Ik, Sus Scrofa Domestica, de Keizer der Zoogdieren
koor: Kom over de velden met bevers en vossen,
met mollen en mensen en herten en bokken.
Alle: en duizend vleugels in de lucht, vogels uit alle richtingen
Geroepen door hun Koning Kauw, op tijd voor de vergadering.
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10. Zien
Weg, verdwenen, weg! Weg, verdwenen, weg!
Ik gooi een steen het water in, weg verdwenen, weg!
We zien het niet, het is er niet, maar wij zien zoveel niet.
We horen niet, het is er niet, maar wij horen wel meer niet.
Een uil ziet in het donker waar wij tasten in het blind,
En de vos ruikt een muis op een zucht van de wind.
Een vleermuis hoort alles met oren zo spits,
Wij horen hem niet en wij zien maar een flits.
Wie ziet dan alles van wat er te zien is?
Wie hoort het geluid van alles wat hier is?
11. Kijken
Sommigen kijken alleen recht vooruit,
Niet omhoog, niet omlaag, niet opzij.
Anderen kijken, maar zien niet zoveel,
Ze zien niets bijzonders, het gaat hen voorbij.
Maar sommigen kijken en zien altijd veel,
Zien nooit hetzelfde, zien altijd wat anders,
Ze zien wat ze willen en zo zien ze meer,
De maan die komt op en de maan die gaat neer.
Ze zien dat de maan elke nacht weer verschijnt,
Maar elke nacht anders en elke nacht schijnt zij
haar zilveren licht op de aarde verspreid,
Een cirkel in de tijd.
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