
Peke pitsi 
 
Ik melkte de koe, zong voor haar tot waar liefde nooit verkoelt, waar de kust der aardse 
dagen, 
Streelde over haar wang, ze heette Elsie 
Legde haar gezicht op mijn schouders. Ze herkende mij 
toen ik jaren later op bezoek kwam,  
decennia lang bewaarde ik de ogen van Elsie in mijn kamer 
 
Alles was duur, mijn zachtgroene trouwjurk 
een vriendin wilde hem dragen voor haar huwelijk. 
 
Een lente werd mijn vader ziek 
En jaren later toen ik meer colliers van seizoenen 
droeg werd mijn man ziek, in de zomer, zwaluwen 
De herfst, kastanje bladeren in de zwartbruine schemering 
Ik ontmoette hem op de Oostendijk in Woudsend zuster, we maakten wandelingen 
Langs elkaar, we wemelden wat, de berken keken ons zachtmoedig toe. 
tot waar liefde nooit verkoelt, waar de kust der aardse dagen, 
 
Ik heb nog altijd de geur van melk en uiers aan mijn handen 
krijg het gemis niet uit me gewassen, zuster. Het gemis is  
een grot in mijn ademen. 
In de kamer schuift een melkkan. De schaduw van jouw hand lief,  
langs het zachtgele maanlicht Laat uw ziel in 't stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. 
 
Jouw stem zit diep in de muren lief, de muren zijn vochtig van jou stem 
Ik ben moe, moe ben ik  
 
De broeken aan de wieken van de molen waaien, tranen, 
Geschater, de windvlaag, mijn handen, dit hart voelt 
Als een windvlaag soms 
Ik wou dat ik een broertje of een zusje had 
 
De zachtgroene trouwjurk lag over mijn schoot, 
Ik aaide de stof, de kat sprong erop. 
Ik zou eigenlijk geleerd hebben, verpleegster worden, zuster 
 
De koeienstal, en het melkwit, de dageraad 
In de dageraad, ik maakte de kinderen wakker 
We namen onze Friese houtjes mee, gleden over de hardheid 
van de winter, namen het winterlicht mee naar binnen. 
 
Mijn moeder bakte de forellen die ik ving in boter,  
Ik was bang voor het water  
Ik verkocht de vissen op de mark. Een handvol centjes. 
 
Ik mis je Elsie, als de burgermeester komt, verstop ik me onder de tafel.  
Ik ben jouw Peke Pitsi liefste. 
 
Alles wel, alles wel, ook in 't felste van den strijd, 
Alles leidt tot heerlijkheid. 
Alles wel, alles wel, alles wel. 
 
 
(Gedicht over mevrouw Wouda, door Alara Adilow) 


