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Alles is vergankelijk
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1.1
 

Wanneer een persoon van aanzien het woord  

neemt, dan wordt er aandachtig geluisterd.  

Maar wanneer jij iets zegt, wie luistert er  

dan naar jou? Word jij dan wel gehoord?
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1.2
 

Ik richt mijn woorden tot iedereen die er maar  

belangstelling voor heeft. Alles wat ik zeg, heb  

je zelf misschien ook wel eens gedacht. 

Van de meeste boeken wordt alleen de eerste  

bladzijde gelezen. Daarom vat ik hier, aan het begin  

van dit boek, samen wat ik te zeggen heb: “Alles is  

vluchtig. Alles gaat voorbij als een zuchtje wind.” 

Want zo is het toch? Mijn woorden, mijn leven  

en mijn werk zijn net zo vluchtig als mijn adem.
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1.3
 

Ik werk iedere dag. Maar waarom werk  

ik eigenlijk? Wat brengt al dat werken mij?
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1.5
 

De zon komt op en gaat weer onder.  

Een prachtig gezicht vind ik het.  

De zon herhaalt zijn pad, jaar in jaar uit,  

steeds op dezelfde manier.


