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Gerhardus Keen()
We grew up being poor. My father was a migrant mine worker and we used to
move a lot.
At first you remember the names of the new friends you meet, but you soon
realize that you will not see them again. So you only remember faces.
My parents got divorced when I was still young, so, I had to grow up very
quickly.
I was looking after my mother and three sisters, since I was 13 years old. I had
to work after school so that I can support them.
I had to leave school at the end of Standard 8, now known as Grade 10, to start
to work on the mines full time to support my family.
In the 80's, I had to enlist in the National Defence Force and in December 1983
there was Operation Askari.
After my time in the Army, I returned to the mines.
I was diagnosed with PTSD and Anxiety Attacks. I write poetry as a means to
cope with my PTSD and Anxiety Attacks and to serve as a stress reliever.
I am interested in science and technology.
My heroes are Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla and Jules Verne.
I bring tribute to my mother, Ans Botha 22 Nov 1943 to 5 Dec 2009, who took
care of our 5 children and did her best to raise us as a single mother, and my
brother Barend Frederik Keen 26 Feb 1964 to 18 Jul 2015.
I also acknowledge my sisters Oliana Keen De Villiers, Amalia Keen van Rhyn and
Adriana Keen Young. Thanks for your love, patience, support and motivation.
A special thanks to my sister whom I only got to know at a later stage in my life,
Isabel Joubert. I love you all. (P.S. - Sadly Isabel passed away in 2020. You will
be dearly missed)
Other women came into my life, but unfortunately the things they did behind my

back made me skeptical about love. I will never expose my heart like that ever
again and I will never love that way again. I will protect my heart from ever
being broken again.

Edgar And The Tree
I see you like to run
and you do it just for fun
you take it in stride
your heart filled with pride
you push yourself for more
even though your feet are sore
the last few steps you closed your eyes
that was not very wise
please mister Poe listen to me
don't go running into that tree
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Skaduwees Van Gister
Skaduwees van gister kruip agter my aan
en probeer my pooitjie waar ek ook al wil gaan
maar die lewe het my soos leer gebrei
my vir die ergste voorberei
hier staan ek met my kop omhoog
en voor my sien ek die einde van die reënboog
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In My Tuin (2)
In my tuin het ek my hond begrawe
het ek die Here gesmeek vir genade
het ek oor my ma geween
het ek dankie gesê vir die reën
het ek my wonde verbind
het ek myself weer gevind
© Gerhardus Keen 12 Maart 2021
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In My Tuin (1)
In my tuin beleef ek kalmte en vrede
en kruip ek weg van die verlede
dis hier waar ek net stil kan wees
en 'n goeie boek kan lê en lees
net die mooi dinge van lewe ervaar
en die skoonheid daarvan in my geheue bewaar.
©? Gerhardus Keen 11 Maart 2021
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Die Opstanding
Droewig klink die geween
Sy lewe aan die kruis geneem
hulle werp oor Sy kleed die lot
daar word oral oor Hom gespot
bang kruip die dissipels weg
waarvoor moet hulle aanhou veg
hulle het dan vas geglo
Hy is gestuur van bo
die nuus het soos ‘n brand versprei
‘n graf is vir Hom voorberei
met ‘n verseëlde steen waar die opening was
en wagte om dit op te pas
hulle sou die profesie stop
en seker maak Hy staan nie op
hulle sou aan almal toon
hulle redder het hul verloën
die vroue het by die graf gekom
hulle sien die Engel en staan verstom
hy vertel hulle Jesus is nie meer daar
en so word Sy woorde waar
hulle haas hulle na Petrus
en sê dat alles nog wel is
hulle stemme was aangedaan
&quot;onse Jesus het uit die dood opgestaan&quot;
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Geel
Ek hou van pap gemaak van mieliemeel
wit is reg, maar ek verkies dit geel
so lekker saam met tamatie en uie
wors en biefstuk met genoeg speserye
daaraan eet ek my trommeldik
en vra jy 'n hap, dan raak ek ongeskik
© Gerhardus Keen 4 Maart 2021
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Herfs (Lantern Gedig)
Lantern gedig
1,2,3,4,1
Herfs
boom
blare
wat afval
somber gevoel
vaal
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Die 300
Daagliks hoor ek dit oor-en-oor
nog ‘n boer is op sy plaas vermoor
ander draai hulle gesigte weg
die Boere volk moet alleen hierdeur veg
ons word mos as ‘n swak volk gesien
hulle wil hê ons moet hulle op ons knieë dien
Maar my trots maak dat ek vas sal staan
jy sal my moet skiet as jy wil hê dat ek moet afgaan
My knieg word nét voor God gebuig
met ‘n lied op my lippe en ‘n hart wat juig
jy - lafaard - kom met jou bende saam
val hulpelose mense aan en kry nie eers skaam
Met die eerste geluid van skote wat klap
gee jy en jou makkers lafhartig die pad
julle val oor julle eie voete van skrik
julle - lafaards - wat ons probeer onderdruk
Jy sien, een ding wat jy nie weet
Onse God het Sy volk nog nooit vergeet
julle kan maar in julle duisende kom
gewapen, opgesweep met moord in die hart, wat my verstom
My God het ons ook tot oorlog geroep
maar Hy soek verseker ‘n kleiner groep
want sou ons soveel soos julle wees
het ons nie nodig om onse God te vrees
Hy gaan die meeste eerder huistoe stuur
anders is die prys van vryheid hopeloos te duur
Hy soek ‘n Gideons bende, dis gewis
Driehonderd man is al wat nodig is
die oorlog word daarmee gewen
en ons God word weer as oorwinnaar erken
Dus - om jou te vrees is nie eers ‘n gedagte vir my
ek vrees God alleen, dis slegs Hy wat ons kan bevry
© Gerhardus Keen 24 November 2020
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Wie Is Ek
Stadig loop ek deur die gange van my gedagtes
en maak elke kamer se deur saggies oop
herinneringe van gisters in elkeen weggesluit
sommiges sleg en ander weer goed
In een sien ek net hartseer en maak die deur vinnig toe
ek wil hierdie deur sluit en nooit weer binne gaan
en maak ‘n groot X op die deur
ek het dit nie nodig vir my gemoed
Dan sien ek ‘n kamer gevul met lag en vreugde
en ek sien hoe my moeder my as baba aan die res van die familie voorstel
en hoe trots sy was toe ek my eerste treë gee
en dan met my eerste skooltassie na graad een toe gaan
Hier vertoef ek lank want my moeder is nie meer met ons
en gedagtes aan haar liefde vul my hart
dié deur gaan ek oop los en nooit sal ek hom sluit
want haar liefde en deurnis het vir my ‘n pad gebaan
Traag verlaat ek die kamer om verder te soek
want tussen my geboorte en nou het ek myself verloor
Ek kom in die kamer en sien myself as dertienjarige seun
met my moeder en my broer en susters maar sonder my pa

hulle is nou geskei en skielik moes ek die leisels oorneem
wat se groot verantwoordelikheid om op ‘n kind se skouers te rus
Dis hier waar ek besef ek het daai onskuld van kindwees verloor
en moes los werkies doen om kos op die tafel te bring
en ek moes as vaderfiguur optree vir my susters
sodat daar darem vir hulle ‘n beter lewe is
Jare loop ek met die woede
ek is van kindwees ontneem
en ek weet nou waarom ek myself nie kon vind
want ek het myself nie eers herken
My woede maak plek vir empatie teenoor my moeder
wat vyf kinders alleen moes grootmaak
en vir die gebrek aan liefde in haar lewe
terwyl sy ons beskerm soos ‘n moederhen
Terwyl trane teen my wange afloop stap ek uit die kamer uit
en loop sommer verby ‘n klomp ander deure
bang vir wat ek sal sien en die gevoel wat dit sal bring
en ek othou skielik baie goed waarom ek so min in my gedagtes ronddwaal
Ek sukkel om myself tot die hede te roep
want hier ervaar ek ook dieselfde pyn van verlies en verwerping
en ek besluit om op te hou soek na die ek wat ek wou wees

en die lewe in die gesig te staar as die self wat ek nou is of ek nou wen en of ek
faal
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Liars
Some people use knives
to cut deep into my flesh
with wounds that heal over time
Then there are those
who can't tell the truth but always lies
and it cuts deep into this heart of mine
They want forgiveness
and wants me to understand
that they don't know why they lie
It is just part of who they are
I am wrong for wanting the truth
they will keep on lying till the day they die
© GK1 - 24 Oct 2020
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My Liewe Marlene
Ek sien die maan in jou oë skyn
Jou glimlag laat my seer verdwyn
Jou aanraking laat my skoon bewe
Jou soene gee my nuwe lewe
Met my hande streel ek oor jou vel so sag
In my arms soek ek jou die hele nag
Jou nabyheid gee my nuwe moed
Ek voel jou in my soos my eie bloed
Jou beeldskone gesig is in my brein geëts
Jy lyk vir my soos 'n Da Vinci skets
Geen woorde kan jou skoonheid beskryf
En die glinstering van jou sagte lyf
Ek sê ek lief jou keer op keer
Dan antwoord jy met &quot;ek lief jou meer&quot;
Dis die oomblik wanneer dit voel ek sweef
Ek wil dit oor en oor beleef
Jy is hier diep binne in my hart
Sonder jou voel ek die smart
Ek wil jou liefhê die res van my lewe
Ek vra jou vergeef my sewentig maal sewe
Foute sal ek altyd maak
Ek wil jou net nie daardeur raak
Ek wil jou op my hande dra
Ek wil deur my gedig om vergifnis vra
Kom ons los die verlede
En gee al ons aandag aan die hede
Ek wil elke dag as ek my oë oop maak jou sien
Jy, die liefde van my lewe, my liewe Marlene
© Gerhardus Keen 19 Okt 2020
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Vrees Van Verwerping
Ken jy die vrees van verwerping en verlange
wat diep in jou binneste opskiet
en dwaal deur die gange
van jou gedagtes en verdriet
wat jou moedeloos laat huil
en in ‘n donker put in nooi
waar jy probeer skuil
met oë nat en rooi
Jy sien geen uitkoms
voel verlore en vergete
en sit en wag vir die sonopkoms
terwyl jy stry met jou gewete
en ‘n wroeging diep binne jou siel
‘n stryery met jouself
wat besig is om jou te verniel
terwyl jy in jou binneste ronddelf
Moet ek dit end
is dit die moeite werd om te lewe
ek is in my siel geskend
en met ‘n binneste wat bewe
wat skree om van alles vry te wees
om die aarde finaal te groet
die liggam te verlaat en te lewe in die gees
maar dan hoor ek ‘n Stem so soet
Hy roep my terug na die hede
en sê: &quot;My kind Ek het jou geween gehoor
en ook jou gebede
kom volg My - loop op My spoor
Ek sal jou hieruit lei, jy sal geen pyn meer ken,
neem jy net My hand, Ek sal dit nooit los
saam sal ons die die ding wen
lewe net in My. Ek sal jou van jou vrees verlos&quot;.
© GK1 19 Oct 2020
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Liefde, Ekke
Donker wolke pak buite saam
net soos die gevoel in my gemoed
en die wind wat treurig deur die bome waai
weerspieël die storm wat in my woed
Die koue klem hier om my hart
waar ek sukkel om jou uit te hou
maar dit laat my angs net erger voel
en herinner my méér aan my liefde vir jou
Ja, natuurlik mis ek jou
het jy dan iets anders verwag
ek verlang na jou nabyheid
elke dag en elke nag
Soms voel ek jou nog hier langs my lê
net om ontnugter wakker te word
en te besef dit was slegs in my droom
waar ek my liefde aan jou uitstort
Ek weet jy lê en dink ook soms aan ons
dis wanneer ek jou voel hier naby my
en ek weet dat jy ook wens
dat ons weer 'n tweede kans sal kry
Soms glimglag ek sonder rede
dis wanneer jy my gedagtes kruis
en dan loop ek en soek jou tevergeefs
in die koue - leë huis
Jou eerste briefie aan my bewaar ek soos goud
jy het dit saam met my kos ingesit
dit bly in my kar se sonskerm
en kort-kort lees ek dit
Ek weet dit was met baie liefde geskryf
wat ek nou mis in al die leë vertrekke
'n paar eenvoudige woorde, maar blywend in my hart
&quot;Jy moet lekker daggie hê! ! ! Liefde Ekke ??&quot;
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Musiek
Musiek voer ons weg op 'n reis
soms vêr in die toekoms
en soms terug in die verlede
Nostalgie tree soms in
'n weemoed onbewoord
en snikkend bevind jy jouself skielik in die hede
Jy wonder waar kom die pyn vandaan
wat so diep in jou hart in sny
maar dan besef jy dis van 'n liefde nou verlore
Jy probeer na iets meer vrolik luister
om jou gemoed op te lig
jy wil wegkom van die seer uit 'n mislukte verhouding gebore
Hoe lank sal dit nog vat
om die hartseer te vergeet
en om te voel jy is weer in beheer
Sal jy ooit weer na daai liede kan luister
sonder om droewig te raak
maar dít is iets wat slegs tyd ons sal leer
© Gerhardus Keen (GK1)
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My Verwarde Gemoed
Liefde bly in my hart
al word dit soms vervang deur smart
mense wat my hart tot breekpunt bring
besef nie waarin hulle my dwing
ek gaan deur verskillende gevoelens
van pyn, selfbejammering en selfs haat
maar elkeen met sy eie bedoelings
sonder uitkoms, sonder raad
ek probeer by die aanvaarding kom
sodat ek die verraad kan vergeet
en om eerder in liefde te bly glo
en nie ander aan dieselfde maatstaf meet
ek wil glo daar is ander soos ek
wat aan my getrou sal bly
al gaan dinge bietjie moeilik by die huis
besef hulle ook elke huis het sy kruis
dis net om bietjie deur te druk
en mekaar by te staan
en skielik sal jy ook ervaar
dat die onsekerheid vergaan
soms kies een om eerder in 'n ander verhouding te gaan
en die opwinding daarvan te ervaar
maar ook daai gevoel vergaan
en dan kom die werklike gevaar
dít wat jy gedink het is reg
verander in verwyte gooi
en die vertroue is nie daar
want jy het dit aan jou eks ook gedoen
hoe kan die nuwe liefde hom dan daarmee versoen
sy gewete vreet hom op
hy was ook skuldig gewees
en wat as jy dit aan hom ook doen
dit is sy ewige vrees
stuk-stuk word daar 'n wig gedryf
tussen dit wat jy gedink het is liefde
en skielik staan jy weer alleen
en dink aan die eerste oomblik
toe jy besluit het dis verby tussen jou en my
en verslae besef jy dat jy eintlik opregte liefde gehad het en ervaar het

maar dit vir 'n vinnige &quot;fling&quot; laat vaar het
die besef kom eers té laat
en jy sal dit graag reg wil stel
maar tyd het aangeloop
en 'n ander is in jou plek aangestel
een met dieselfde liefdes waardes
en een wat ook leuens haat
een wat my aanvaar sonder voorwaardes
en een wat altyd die waarheid praat
geen gepraat met vreemde mans
geen lawwigheid agter my rug
geen kans op skelm verhoudings
maar met eerbaarheid beantwoord sy my liefde terug
ek sal aanhou glo in haar
totdat ek haar ontmoet
ek sal nie verbitterd bly
maar voortgaan met liefde in my gemoed
ek weet sy bestaan
ek het haar in my drome gesien
en dit is aan my gewys
dat ons twee mekaar verdien
©Gerhardus Keen (GK1)
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Liewe Hart
Liewe hart
dis tyd dat ons gesêls
ek het jou al voorheen beskerm
maar jy het iemand deurgelaat
nou sit ons albei in pyn
wat lyk of dit nooit gaan verdwyn
ek weet dit was nie nét jy
ek moet ook die skuld daarvoor kry
nogal gedink ons skans was sterk
maar iemand het met 'n plan gewerk
en 'n opening daardeur gevind
en ons totaal met haar liefde verblind
as ons maar net meer waaksaam was
was al hierdie seer nie eers deel van ons
en het ek en jy nog steeds in vrede
in ons skuiling rond gebons
ons sou empatiseer met ander se hartseer
maar ons sou dit van ons af wegkeer
nou is dit weer van voor begin
hopenlik laat ons nie weer só 'n persoon in
die volgende een moet wees rein van hart
en ook geen vriendin van smart
ware liefde moet sy kan verstaan
en versoekings moet kan weerstaan
ons harte sal soos één moet wees
een van sin en een van gees
ons sal mekaar op die hande dra
en mekaar se geheime nooit by ander verkla
ons sal dieselfde dinge deel
en mekaar nooit verveel
en as ek my hart oopmaak aan jou
moenie dat ek dit berou
ek sal my diepste begeertes met jou deel
solank jy nie met my hart rondspeel
jou geheime is veilig by my
en so ook jou hart en jou liefde vir my
wanneer ons eendag ontmoet
is daar 'n Goddelike groet wat uit jou mond moet kom
'n sekere teksvers waarvoor ek gebid het

sodat ek weet dat Hy dié keer die regte een gestuur het volgens my gebed.
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If I Were A Poet
If I were a poet
I would write of your exuberant beauty
how enchanted I was when I first laid my eyes upon you
the feelings I felt just being in your presence
and the love that I felt for you in an instance
the sparkling of your eyes
the lushness of your lips
the sweet taste of our first kiss
and the moments we were apart when it was your presence that I missed
the tenderness of your touch
and the sweetness of your love
and the loving times we spent in each other's arms
but I am just a man
who wish he had the words
to explain the way I felt
when I spent my time with you
to let you understand
just what you meant to me
and wish that things could go back
to the way it used to be
© Gerhardus Keen (GK1)
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Masker Mense
In ons lewe stap ons vele draaie
en kruis verskillende mense ons paaie
sommiges lig ons gemoed
en sommiges is glad nie goed
ons leer om hulle van mekaar te onderskei
maar van hulle het dit reggekry
om 'n masker te dra wat eerbaar lyk
sodat jy die ware karakter skoon mis kyk
maar mens kan net vir só lank die skyn voorhou
en aan daardie masker bly vasklou
totdat die waarheid jou ontbloot
en jy dan die mense begin wegstoot
vasgevang in jou eie leuen
weet jy skielik nie waarheen
vlug gou weg na 'n ander plek
waar jy die volgende prooi plat trek
maar dit bly 'n bose kring
waar jy jouself in dwing
wil nie verander en eerbaar lewe
want dit beteken jy moet jouself vergewe
maar kort-kort word jy weer ontbloot
en weer word mense weggestoot
totdat jy jou masker mis
en besef hoe eensaam jy werklik is.
© Gerhardus Keen (GK1)
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My Wens?
Liefde het ek jou voorgehou
met 'n belofte aan ewige trou
ook gedink dit is wat jy ervaar
maar jy het jou hart vir 'n ander bewaar
Ek sou my lewe gee vir jou
en jou veilig kon bewaar
maar jy het nooit gehou
by ons belofte aan mekaar
Pyn skiet deur my bors
jy het my diep seergemaak
met my gevoelens het jy gemors
jou leuens het ons lewens geraak
Die waarheid was vir my baie balangrik
ek het dit vir jou keer op keer gesê
maar vir jou was dit egter belaglik
jy het eerder in die leuens belê
As jy net by die waarheid kon bly
selfs al het ek daardeur seer gekry
kon ons dalk nog by mekaar wees
kon ons die wonde help genees
Elke keer wat ek 'n kar hoor kom
wens ek dit is jy wat terugkom
om te sê jy het 'n fout begaan
en dat ons in liefde kan vorentoe gaan
Maar dan moet jy opreg berou
en ons sal van vooraf mekaar moet vertrou
en maak my eerder met die waarheid seer
want leuens is glad nie iets wat ek waardeer
Jy bly nog steeds hier in my hart
al verdrink ek ook in my smart
liefde moet jy nooit met seks verwar
dit gaan oor al die klein dingetjies wat ons saam ervaar

Die omgee wanneer jy siekerig voel
die koppie koffie waarmee ek jou wakker maak
die CrampEase gee wanneer jou bene snags woel
en die wete jy maak vir my saak
Foute kan ek wel vergeef
en ons sal nie weer bymekaar verby leef
onthou net hoe ons liefde was
en kom ons hou eerder daaraan vas.
© Gerhardus Keen (GK1)
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Vir My Moeder
Soms sit mens net
gedagtes ver weg van die werklikheid
sonder om op iets te let
onbewus van plek en tyd
beelde kom op voor jou geestes oog
en bring die lyding van gister se smart
soos 'n pyl geskiet uit 'n boog
steek die seer vas in jou hart
jy het gedink die pyn was weg
het mos aangegaan met die lewe
nou moet jy weer daarteen veg
en jouself probeer vergewe
harde woorde op mekaar geskree
kwaad is ons uitmekaar
maar hoe kan ek dan so gedwee
die afskeid sommer net aanvaar
nooit kans gemaak om jammer te sê
was mos té trots om dit te doen
al wat ek sou wou hê
was om weer met u te versoen
nooit het ek eers gedink
dat die dood u sou kom haal
maar my hart het in my skoene gesink
ek as kind het u gefaal
'n moeder met 'n omgee hart
vertrap en verstote het u gevoel
nou besef ek in my smart
ek het die woorde nooit bedoel
Soms pleit ek saggies
dat u my sal vergewe
dan hoor ek weer u laggies
en my lip begin te bewe
my oë wel op ek sukkel om te sien
ek wens u het nog gelewe
u het beter as dit verdien
Vader, vergewe my
ek wou nooit hê dat sy moes ly
kan U ook my wonde genees

ek sou graag 'n beter kind wou wees
gee vir haar 'n drukkie
sê dit kom van my
vra of sy 'n rukkie
aan my sy wil bly
ek mis haar oneindig Heer
meer as ooit tevore
en ek besef dit met 'n seer
haar aanraking is vir ewig verlore
©Gerhardus Keen
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Te Laat
Té laat
Soos die strale van die donker maan
en die aarde in sy wentelbaan
skuif-skuif ons by mekaar verby
soos mense wat op sneeu rondgly
misverstande keer op keer
met woorde maak ons ander seer
sonder om te probeer verstaan
wat in hulle gemoed omgaan
dan staan ons nog verstom
wanneer hulle iets oorkom
die boelie het weer gewen
en word deur sy makkers erken
die ander een moes heeltyd hoor
hoe sleg het hy (of sy)verloor
die gespot hou net nie op
jy kruip al verder in jou dop
maar niemand anders kon dit sien
jy het dit glad nie verdien
jou briefie het sy punt gemaak
maar jammer sê is nou te laat
jou plekkie hier is nou leeg
want jy het selfmoord gepleeg
© Gerhardus Keen (GK1)
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My Marlene
Met jou glimlag het jy my bekoor
met jou engel lag my hart verower
ek kon die versekering van jou liefde hoor
jou skoonheid het my skoon betower
Die sagtheid van jou aanraking
en die fluistering van jou stem
bring my tot bedaring
het my wilde hart getem
My mure het jy afgebreek
met jou liefde - steen vir steen
en die seer wat daar agter steek
het verdwyn - so een vir een
Met baie geduld het jy my behandel
al het jy self seer gekry
saam met jou wil ek elke dag wandel
ek soek jou hier aan my sy
Ek bemin jou met my hart, siel en vlees
oor my liefde vir jou hoef jy nooit te vrees
ek wens jy kon jou deur my oë sien
die liefde van my lewe - my Marlene
© GK1 - 01- Aug -19
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Vergifnis
JUNIE SKRYFUITDAGING
TEMA: Eie Tema - Vergifnis
Soos gepubliseer op Malherbe: Die Boekehuis
Wat kan en sê van my pa? &quot;Ken jy my pa? Hy was 'n vreeslike man&quot;,
het ek altyd vir mense gesê. Dan het hulle gelag, asof ek 'n grap gemaak het.
Maar my pa wás 'n vreeslike man.
My pa was die oorspronklike Van Helsdinging. As die dag gebreek het, het my pa
dit sommer self reggemaak. Mens kry mos net twee tipe Iere. Die een het 'n
moerse goeie sin vir humor en die ander het mos 'n vieslike kort humeur. Wel,
my pa het glad nie 'n sin vir humor gehad nie. En ons mag hom nie pa genoem
het nie. Nee, hy was &quot;dad&quot;.
Van kleins af kan ek onthou hoe my pa altyd vriendelik teenoor ander mense se
kinders was, terwyl hy ons met 'n pakslae gaan laat slaap het en ook met 'n
pakslae laat opstaan het. &quot;Dis vir wat julle aangevang het waarvan ek nie
weet nie, óf vir wat julle dalk nog gaan aanvang&quot;, het hy altyd gesê.
Die ander kinders het altyd gesê hulle wens my pa was hulle pa. &quot;Ek wens
ook so&quot;, het ek hulle net geantwoord. Maar diep binne my het ek geweet
hulle sou die &quot;regte&quot; pa nooit kon hanteer nie. Die man met die mooi
glimlag en sagte hart het 'n donker kant ook gehad wat die ander mense nooit
aanskou het nie. Hy was soos 'n Orca, (Killer Whale) . Lyk onskadelik vriendelik
op 'n afstand en mens sal dit graag wil besit, maar is eintlik 'n dodelike
gevaarlike wese.
As gevolg van my pa, moes ek al op dertien jarige ouderdom volwasse word. My
ma het hom verlaat en met ons vyf kinders het sy pad gevat en 'n nuwe lewe
begin. Sy kon ons seker daar gelos het en op haar eie weggegaan het, maar dit
was nie wie sy was nie.
Op sestien verlaat ek skool en begin as vakleerling op die myn werk. Ek kry 'n
woonstel, omdat ek vir my ma en susters moet sorg. Die einde van die maand
kry ons 'n tjek en net soos ek by die myn se hek uitstap, wag my pa daar op sy
motorfiets en sê ek moet opklim, hy vat my bank toe. My heel eerste salaris was
R104-00. By die Perm Bougenootskap staan ons in die lyn. By die teller word my
geld afgetel en aan my oorhandig. My pa steek sy hand uit. &quot;Wat
nou&quot;, vra ek hom. Hy sê dat ek hom moet betaal, want hy het my

grootgemaak. Ek sê toe dat ek die geld nodig het want ek moet vir ma en susters
sorg. Na 'n gestryery is hy daar weg met R52-00. In 1982 was dit baie geld.
My pa is uit ons lewens, maar drie jaar later daag hy weer op vir sy
&quot;grootmaak geld&quot;. Ek is egter al bietjie gebrei deur die lewe én deur
die SAW & Seuns. Ek staan dié keer my man. Ek is mos die man van die huis. Hy
het sy beurt gehad, maar dit verbrou. My pa wil sommer sy vuiste lig, maar ek
laat hom duidelik verstaan dat, hoewel ek hom nog respekteer, dit nie 'n wyse
keuse is nie. Ek sal nie sommer my vuiste vir my pa lig nie, maar ek sal my ma
en my susters met my lewe verdedig. My pa was miskien nie 'n goeie pa nie,
maar hy kon darem 'n situasie reg opsom.
So verloop daar weer jare wat ek nie weet waar my pa is en of hy nog lewe nie.
Kry ek my pa opgespoor by sy broer se seun en skoondogter. Hulle hou hom nét
daar vir sy pensioen geld, kom ek agter. Ek is intussen getroud en kry my pa om
by ons te kom bly. Alles gaan goed vir 'n rukkie. Skielik wil my pa my
huishouding oorvat, sy reëls weer laat geld. Ek sal ons gesprek nooit vergeet nie.
&quot;Dad. Toe ek in jou huis gebly het, het ek by jou reëls in geval. Jy bly nou
in my huis. Ek sal dit waardeer as jy by my reëls inval&quot;, was my woorde
aan hom. Hy het terug aangeval en ek het besluit - tot hier toe en nie verder nie.
Ek het vir hom gesê: &quot;Dad. Ek en jy sal nie regkom nie. Ek vat jou terug na
jou broer se kinders toe. En moenie vir my kwaad wees nie. Ek is 'n produk van
jou en twee harde klippe maal nie.&quot;
Dit is hoe ons uitmekaar is. Toe kom die gevreesde oproep. &quot;Jou pa is
dood. Hy word in Bethlehem begrawe. Sien ons julle by die begrafnis? &quot;
&quot;Wat? My pa is dood? Hoe het dit gebeur? &quot; Ek moes hoor dat hy
prostaat kanker gehad het en dat hy op morfien was. Daar loop gerugte rond dat
sy broer se vrou hom heeltyd onder verdowing gehou het en sy pensioen geld
gebruik het. Sy het hom glo té veel morfien gespuit en dis waarvan hy dood is.
Ons kan dit nie bewys nie, want dis slegs spekulasie.
Nou begin die familie praat. Ons kan my pa se longe wegstuur vir ontleding,
want hy het sy lewe lank op die myne gewerk. Dan word daar geld uitbetaal,
want hy het ook myntering opgedoen. Ek sit my voet neer. &quot;Julle los hom
net soos hy is. Niemand wou iets van hom weet toe hy nog gelewe het nie. Los
hom nou dat hy in vrede kan rus. Die geld sal tog net nóg 'n familie twis
veroorsaak.&quot;
So ry ons in die begrafnis stoet. Alles klink onaardig stil. Ek sien mense ry werk
toe. Mense loop in die strate. Mense wat inkopies doen. Ek dink by myself:
&quot;Wat is fout met julle? My pa is dood en julle gaan aan asof niks gebeur het

nie. Hoekom het alles nie tot stilstand gekom nie? &quot; Vir die eerste keer in
jare huil ek. Nie sag nie. Nie daar waar niemand my kan sien nie. Nee, ek huil
onbeskaamd. Ek gee nie om wié my sien nie.
&quot;Dad&quot;, sê ek vir die liggaam in die kis. &quot;Dad, as ek net ons
laaste gesprek kon terug kry. Dad, ek sou jou eerder wou vasdruk en sê dat alles
okay is. Ek sou sê dat ek verstaan. Jy het net die liefde gewys soos jy dit
verstaan het. Jy het my eintlik sterker gemaak deur die manier hoe jy ons
behandel het. Dit is te danke aan jou dat ek die leiding in die huis kon neem toe
jy nie meer deel was van ons gesin nie. Dad, dankie dat jy deel was van my
lewe. Ek wens ek kon jou nét nog een keer in die oë kyk en vir jou sê Dad,
vergewe my vir die manier wat ek jou behandel het. Ek het regtig gedink jy sal
nog lank lewe en dat ons wel tyd sou kry om die wonde te heel. Dad, vergewe
my. Gaan rus nou sag. Jy kannie meer seergemaak word nie.&quot;
© Gerhardus Keen - Junie 2019
Gerhardus Keen

My Lewe In 'n Boek
As ons lewe 'n boek moes wees
hoeveel hoofstukke sou ander lees
elke gebeurtenis 'n nuwe een
elke oomblik - aan ons geleen
Baie mense wat ons paaie kruis
waarvan meeste gou verdwyn
sommige laat ons met vreugde na
en ander slegs met pyn
Wat sou mense van my sê
die wat niks van my lewe weet
sou hulle my as vriend wou hê
of eerder wil vergeet
Wie sal nog 'n hoofstuk wees
in die storie van my lewe
en sien hulle ooit kans
om hulle daarin te begewe
Niemand weet verseker
hoeveel hoofstukke nog oor is
maar almal se boek het 'n end
daarvan bly ons té bewus
So kom wees gerus 'n hoofstuk in my boek
of net 'n paragraaf of selfs 'n sin
want waar my storie eindig,
kan joune dalk begin
© GK1-31-May-19
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Don't Go There
Miles of empty space
barren like a dessert
where you will get burnt
should you dare to go there
Rugged cliffs reaching up to heaven
too high for you to climb
where you will get hurt
should you dare to go there
That is what my heart is like
not because I wanted it that way
but all the cheating and the lies
caused it to be like that
So don't try to get too close
my defenses are too hard to crack
and I know that I would make you cry
should you dare to go there
I am in a self preserving mode
where I thought I'd never be
and I will only break your heart
should you dare to go there
So please don't fall in love
I'm not worthy of your time
and I will slowly drive you away
just to protect this heart of mine
I know I will miss you dearly
and silently I will cry
but it is better that you hate me
than to let another love die
© GK1-13-Feb-18
Gerhardus Keen

Leonard Cohen
Just a poet trying to write a song
‘bout love and life or just about everything
the good, the evil, the right and the wrong
in fact it's about all the things I've heard and seen
I hope I can write a memorable one
just like my hero Leonard Cohen
I fell in love with his Suzanne
and also So Long, Marianne
but the song that was as beautiful as a dove
was Dance Me To The End Of Love
a poet, a novelist and songwriter by name
and still very humble in spite of his fame
if I could be only half as great as him
what wonderful songs I would sing
in a hateful world filled with unnecessary violence
I teared up when you recited Paul Simon's Sound Of Silence
the world is much poorer now you are gone
your life is just one big unsung song
your name will forever be remembered by all
I bet in heaven you're having a ball
when we talk about great writers and they ask do you know one
I can proudly say yes his name was Leonard Cohen
© GK1 31-Dec-17
Gerhardus Keen

Love Be Gone
Love, please be gone
go! and leave my restless soul alone
I gave you a chance, it didn't work out
so, love, please be gone
Love, please be gone
you're not welcome here no more
only heartache did you bring
so, love, please be gone
there was a time I needed you
a time that we were friends
but you went and left me all alone
to cry myself to sleep each night
you try to get back into my life
but the walls I built are much too high
I've got no more tears left to cry
so for the last time I'll say
Love, please be gone
go! and leave my restless soul alone
I gave you a chance, it didn't work out
so, love, please be gone
© GK1-01-Dec-17
Gerhardus Keen

My Lied Vir Tes
Vandag het ek aan jou gedink
om weer jou stem te hoor
'n nuwe lied is in my hart
jou stem het my bekoor
maar op 'n dag, net soos vandag
wat ek na jou verlang
'n storm woed in my gemoed
die lewe maak my bang
'n lewe sonder jou by my
té swaar om te verstaan
jy is vir my 'n sielsgenoot
een by wie ek wil staan
jy bly vir my 'n engel skoon
my hart het jy gewen
ek moet ook bieg ek sal jou graag
beter wil leer ken
(brug)
maar die mure om jou hart is hoog
'n ander het jou seergemaak
en nou moet ek die prys betaal
ek het dit nie verdien
jy sluit my uit; ek het jou lief
as jy dit net kon sien
(brug)
vir liefde is jy baie bang
wat het hy met jou aangevang
ek sal jou nooit kan seermaak nie
vir jou het ek té lief
as jy my net 'n kans wil gee
soos ek vra in my brief
© GK1-01-Oct-17
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Nog Steeds Mal Oor Jou
Per toeval het ons twee ontmoet
'n déjà vu oomblik ervaar
soos twee siele wat mekaar weer sien
ná 'n skeiding van 'n duisend jaar
ons was in sinkronisasie
soos met niemand nog tevore
met een kyk in mekaar se oë
het ons meer gesê as met woorde
ons twee het gesêls
tot laat in die nag
oor alles onder die son
en ek het jou laat lag
ons het deur liede
boodskappe aan mekaar gestuur
en die lirieke het beskryf
die verlange wat ons moes verduur
liefdesverklarings
aan mekaar gemaak
jy het my hart
diep aangeraak
maar die noodlot het ons weer geskei
dit het ons van geluk weerhou
net ons boodskap het oorgebly
Nog Steeds Mal Oor Jou
© GK1-18-Sep-17
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You
True to herself
Exceptional being
She's the only one
Making my heart beat fast
Always helping others
You're an Angel in disguise
Ever on my mind
Retreating into your own world
© GK1-25-Aug-17
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To My Own Juliet
O, could I but gaze into those glimmering eyes once more, unto which stars fade
and the beauty of thy face from which the moon hideth because of the loss of its
radiance from that, that shone like sparkling diamonds from thy beauteous
complexion.
Would I have drowned in thy laughter and smothered in thy beauty, all would not
have been in vain, for I would have died a noble death, knowing that I had a
glance into the eyes of a celestial being with love and beauty unequalled by mere
mortals on this place called earth.
Gerhardus Keen

Kinderdae
Speel in die strate van JCI Village
vyf myl vanaf Gravelotte
in die bosveld wereld
waar almal mekaar ken
ry op losloper perde
speel tok-tokkie in die nag
in die dag klim ons die mynhope uit
strate gevul met kinders wat lag
ons boer by die swembad
en neweke by die opelug fliek
kinders is nog kinders
en ons geniet ons gate uit
die ritte na die drive-in
het ons opgewonde gemaak
dit was weekliks afgewissel
tussen Tzaneen en Palaborwa
ons swem sommer in die rivier
steel selfs 'n boot vir die plesier
maar ons is net kinders
en die lewe 'n avontuur
kleilat gooi met kweperlat
soms klippies in die klei gesit
die boelie extra hard gegooi
maar more doen ons dit weer
by die skool het ek baklei
en die boelie 'n loesing gegee
by die huis het ek pak gekry
dit was die mynkaptein se seun
ry ons kaskar sonder brieke
sommer vier op een kar
stop hom teen 'n boom
of ons rol hom om 'n draai

niemand kan hierdie herrinneringe steel
dis in my geheue ingebrand
die lekker van om kind te wees
en geen bekommernis oor die land
© GK1-28-Jul-17
Gerhardus Keen

A Love Divine
How does one try to describe divine beauty
when it can only be envisaged by the soul
and it touches your heart with joyous pain
not sad and painful but a sorrowful pain
because you saw something you cannot explain
I saw it in your eyes the moment we met
and I had a feeling that I knew you before
of two souls separated by time and space
destined to meet again and again for eternity
and in future we will meet again, it's a certainty
The moment I first held you in my arms and our first kiss
I will cherish forever and a day... even longer
for I knew I held you like this through many lifetimes
I did not want to let go of you for fear of losing you then
and fearing it would take a millennium to find you again
I know you felt it too but are too afraid to admit the truth
you were also caught off guard by all the coincidences
the alignment of the stars and the feeling of déjà vu
You started to push me away because it conflicted with your believes
but by not understanding this, it's only me that grieves
How I long to gaze into your eyes and see all the lives we've lived
and feel that everlasting love you deny yourself to feel
scared that I will leave you too, you put your shield up again
but our love runs deeper than the carnal and it's a love that shine
with a bright brilliant radiance.. for it's a gift of God... a Love Divine
© Gerhardus Keen 19-July-2017
Gerhardus Keen

Hoekom Ek So Min Slaap Inkry
As jy 'n klein insig in my brain wil hê en verstaan waarom ek aan Hypno-phobia,
(the irrational fear of falling asleep) , ly, lees dan verder.
Kom ons sluit die kinder jare uit en sê ons lewe begin op 20 en eindig op 80. Dit
gee ons 60 jaar van lewe op aarde. Ek het ook 'leap years' uitgesluit net om die
calculations minder ingewikkeld te maak.
Nou:
1. Slaap = 8 ure per dag = 'n derde van jou lewe = 20 jaar.
2. Werk = gemiddeld 10 ure per dag,5 dae per week = 60 ure x 52 weke x 60
jaar = 17 jaar & 9 maande
3. Werk = gemiddeld 6 ure op Saterdag (elke 2de Saterdag) = 26 weeks x 60
jaar = 1jaar (avg)
4. Sondae = Kerk 2 ure per dag x 52 dae × 60 jaar = 8 maande (avg)
5. Dorp = 2 ure in 24 dae per jaar × 60 jaar = 3 maande
6. TV kyk = 2 ure × 365 dae × 60 jaar = 5 jaar
7. Ete = 1 uur × 365 dae × 60 jaar = 2 jaar & 6 maande
8. Badkamer = 1 uur × 365 dae × 60 jaar = 2 jaar & 6 maande
9. Social media = 3 ure × 365 dae × 60 jaar = 7 jaar & 6 maande
Dit bring alles tot 'n totaal van 57 jaar en 2 maande. Dit los ons met net 2 jaar
en 10 maande om tyd met ons familie of geliefdes te spandeer... En dan is daar
mense wat dié tyd gebruik om met mekaar te baklei.
Welkom in my nagmerrie lewe.
Geskryf deur G Keen - 20 Maart 2011
Gerhardus Keen

Gebroke Verhouding
Een van die seerste dinge
waardeur 'n mens kan gaan
is 'n verhouding wat verbrokkel
en einde se kant toe staan
verslae en verlore
jy voel jy het misluk
liefde is jou nie beskore
jy is terneurgedruk
veskillende emosies
druis deur jou siel en gees
depressie en angstigheid
jy sal nie gou genees
jy bid in alle erns
dat jou hart gesluit sal wees
nooit weer, nimmer, nêrens
jy vermy almal uit vrees
nagte om gehuil
gevloek en weer ervaar
maar 'n muur word gebou
om ons harte te bewaar
wil ek hê jy moet dit afbreek
wil ek jou binne laat
of sal jy my ook los
en gebroke agterlaat
© GK1-29-Jun-17
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Die Mense Van Virginia
Hierdie is maar net
soos ek hul ondervind
die mense van Virginia
die kinders van die wind
sy wag tot haar man gaan werk het
dan ry sy na die bar
en daar suip sy te lekker
en ontmoet sy haar minnaar
hul ry saam na haar huis toe
wat hul doen sal ek nie weet
maar hy kom alleen terug bar toe
en hy's trommeldik gevreet
die vrou wag tot haar man kom
sy wil sy payslip sien
sy moet budget vir haar bar trips
sy het dit mos verdien
die man ry na sy werk toe
hy klok in by die myn
maar hy gaan nie ondergrond nie
hy het saam met sy pel verdwyn
hy sit daar in die bar
hy suip sy dop intiem
dan gewaar hy haar
die getroude vroutjie wat hy sien
hul ry saam na haar huis
hy weet wat hul daar doen
hy kom alleen terug bar toe
op sy kraag 'n lipstick soen
hy wys sy vrou sy payslip
hy's trots op wat hy pay
hul altwee jol te lekker
hul sal mekaar nooit skei

dis Sodom en Gomorra
almal slaap hier bymekaar
ek sal dit nooit verstaan nie
dié plek is deurmekaar
© GK1-28-Jun-17
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My Onmoontlike Versoek
Ek is op my knieë voor U
en ek bid tot U, o Heer
daar's nie baie wat ek vra nie
maar daar's iets wat ek begeer
ek vra U om haar te skep Heer
iemand wat my lief kan hê
maar ek wil ook aan U vra Heer
dat sy die volgende sal hê
sy
sy
sy
sy
sy
sy
sy
sy

het oë soos 'n engel
is een wat U ook dien
het die mooiste glimlag
moet in my siel kan sien
is een met baie wysheid
vul my gees ook aan
weet ook wat is seer, Heer
verstaan waardeur ek gaan

so het ek haar toe ontmoet Heer
een wat glad nie kon bestaan
ek het gedink dis onmoontlik
dat U my siele nood verstaan
ek voel so klein hier voor U
U het haar op my pad gebring
nou wag ek om te sien
wat hou die toekoms vir ons in
sy
sy
sy
sy
sy
sy
sy
sy

het oë soos 'n engel
is een wat U ook dien
het die mooiste glimlag
kan in my siel in sien
is een met baie wysheid
vul my gees ook aan
weet ook wat is seer, Heer
verstaan waardeur ek gaan

© GK1-26-Jun-17
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Hoekom
'n Skaam blik in haar rigting
hoop sy het dit raak gesien
'n rooi blos op haar wange
sy is wat ek verdien
beeldskoon in my oë
'n engel se glimlag
ek raak skoon bewoë
ek sal nog bietjie wag
dae word maande
my moed begewe my
ek droom van haar in die aande
dis in die dag dat ek haar vermy
hoekom moet ek so skaam wees
hoekom nie net vir haar sê
ons is van een gees
dis vir haar wat ek wil hê
sy was seker moeg gewag
en het aanbeweeg
'n ander laat haar nou lag
ek is té lig geweeg
jare later verlang ek nog
en droom ek steeds oor haar
ek op my eensame tog
verlangend jaar na jaar
© GK1-19-Jun-17
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The 1000 Yard Stare
Did you ever wonder
how much sorrow one can bear
like the war torn soldier
with the 1000 yard stare
lost good comrades
who became good friends
exploding grenades
young lives met their ends
shots fired amid darkness
sounds you don't want to hear
fumbling around for rifles
trying to get your mind clear
people think you are mentally unfit
but they cannot see
what is it the professionals call it
diagnosed with ptsd
it stays with you
the rest of your life
impairs your view
cuts you like a knife
did you ever wonder
how much sorrow one can bear
like the war torn soldier
with the 1000 yard stare
Gerhardus Keen

Hart Gebreek
Wanneer ek in stilte lê
sien ek jou nog langs my
so baie wat ek vir jou wil sê
maar ek praat by jou verby
jy het my hart in stukke gebreek
geen kans om te genees
'n dolk ook in my rug gesteek
my geknak tot in my gees
ewig optimistiese ek
veg moedig op voortbestaan
sal self my wonde lek
sal met die letsels verder gaan
'n terugblik bring diepe pyn
'n oomblik lam van skok
dan voel ek die son weer skyn
en druk gevoelens in 'n hok
ander moet daaronder ly
eintlik so onnodig
moenie iets voel vir my
gevoelens is oorbodig
eendag is ek miskien genees
en maak die verlede nie meer saak
maar nou kwyn my gees
en sal ek nie weer lief kan raak
© GK1-10-Jun-17
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Liefde Nodig
Skepties sit ek en lees deur gedigte
Oor seer en ook oor liefde
En my gedagtes word tot halt geroep
Deur 'Dit is Liefde' van Magda de Korte
Baie stylvol geskryf en met gevoel
Dit laat my emosies wipplank ry
Ek worstel met my eie hart
Gedagtes van vreugde maar ook van smart
Amper het ek weer in liefde geglo
Want ek weet dit lyk so
Soos sy dit beskryf in haar gedig
En ons almal het dit só nodig
© GK1-17-May-17
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Reis In My Gedagtes
In my gedagtes
reis ek tussen sterre
ervaar ek nuwe dinge
beweeg ek deur tyd
van hede
en verlede
van liefde
maar ook pyn
probeer ek dinge regmaak
of situasies vermy
wil ek mense red
dat die dood hulle nie sal kry
wens ek wense
van vrede en geluk
maar die werklikheid
ruk my vinnig terug
© GK1-03-Jun-17
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Love
Love
What is it
A hole in my chest
Where my heart should beat
Love
It is a lie
A cold - cold feeling
That only makes us cry
Love
Does not exist
Before it affects you
You have to get rid of it
© GK1-06-May-17
Gerhardus Keen

'N Nuwe Begin (Kort Verhaal)
Lena sit alleen by die tafel in haar woonstel en drink traag aan haar Douwe
Egberts koffie, gemaak nét met melk en Muscovado suiker.
Sy is nou al langer as 'n jaar alleen en die seer is nog vars in haar geheue.
'Waarom het ek my hart op hom verloor', wonder sy? 'Almal het my tog
gewaarsku en ek hét sy reputasie geken. Maar die hart laat hom mos nie
voorskryf nie.'
'n Sagte klop aan die deur. Met moeite staan sy op, die swart merke van haar
mascara, gemeng met trane, nog duidelik op haar wange sigbaar. Sy doen nie
eens moeite om dit af te vee nie. Sy let nie eens op dat sy nog hier, in die middel
van die dag, nog haar winters pajamas en japon dra nie.
Met 'n sug maak sy die deur oop. 'Ja, wat soek jy? ' Sy is nie lus vir gesêlskap
nie. Maar al wat sy sien, is 'n reuse ruiker hier vlak naby haar gesig. 'Mevrou
Lena Bruwer? ', vra die bode. 'Nee, dis MEJUFFROU Lena Bruwer', snou sy hom
snerpent toe. Hy oorhandig die ruiker ietwat oorhaastig aan haar en maak hom
haastig uit die voete, voordat sy die kans kan kry om hom verder aan te val.
Sy loop doelloos terug na haar stoel en sit die ruiker sonder enige seremonie op
die tafel neer. Sy vat sommer 'n groot sluk koffie en toe merk sy eers die brief
wat aan die ruiker vas is.
'Wie de hel stuur 'n brief saam? . Nie 'n kaartjie nie, maar 'n brief? .'
Nuuskurigheid kry die oorhand. Bietjie tê gretig gryp sy die brief en vou dit oop.
'Liefste Lena. Vir méér as 'n jaar gaan ek elke aand saam met jou deur jou pyn.
Ek hoor jou in die aande, as jy jouself aan die slaap huil. My hart skeur elke
oomblik wat ek aan jou seer dink. 'n Engel deur 'n dwaas verniel. Ek wou al
telkemale jou in my arms neem en vertroos, maar ek is ook bang vir verwerping.
Ek het nóú eers genoeg moed bymekaar geskraap en hierdie brief geskryf. Ek
moet hom stuur vóór my moed my begewe, want ek sal nie weer só braaf kan
wees om dit te doen nie.
Jy verdien om soos 'n prinses behandel te word. Jy moet gekoester en getroos
word. Jy kort iemand wat jou sal vashou, maar ook jou vryheid gee. Iemand wat
jou sal liefhê sonder om iets terug te verwag. Ek wil jou deel maak van my
wêreld, waar jy onafhanklik kan beweeg. My hele hart gee ek onvoorwaardelik
aan jou. Woorde ontbreek my, maar ek wil my liefde aan jou bewys. As jy net

bereid sal wees on my 'n kans te gee.
Ek is môre aand teen sewe uur by Die Koffie-en-Boek Winkel. Ek sal angstig wag.
As jy nie opdaag nie, weet ek wat jou antwoord is en sal ek dit steeds
respekteer.
Dankie en groete, jou buurman, Gert.'
Verslae sit sy die briefie neer. Sy het hom al soveel kere raakgeloop, maar nooit
het hy haar enige aanduiding gegee dat hy hoegenaamd in haar belangstel nie.
Hy het haar nog altyd net met respek behandel en beleefd gegroet. En nou
verstaan sy skielik ook die seer wat sy gereeld in sy oë gesien het. Dit was nie sy
seer nie, maar háre, wat hy gedra het.
Trane loop nou vrylik oor haar wange, maar dié keer is daar geen pyn wat saam
met die trane kom nie. Vir die eerste keer, in 'n baie lang tyd, is daar 'n glimlag
op haar gesig. Sy voel of 'n berg van haar skouers gelig is. Verbeel sy haar, of
voel dit of sy werklik vlerke het? 'Nou raak ek laf' lag-sê sy vir haarself. 'Iemand
het my raakgesien. Iemand het my lief nét soos ek is. Sonder om my te probeer
verander.' Sy vee sommer haar wange af met die mou van haar japon. 'Wat
gaan ek aantrek? Waaroor gesêls ons? Moet ek hom met die hand groet, of net
'hello' sê? . Denim of rok? ' Daar is so só baie dinge wat gelyktydig deur haar
gedagtes maal. Maar sy voel of sy op 'n wolk loop. Sy word ook skielik bewus
van die vlinders wat in haar maag draai en sy weet haar gebede is verhoor en sy
begin met nuwe oë na die lewe kyk.
© GK1-23-Apr-17
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My Facebook Vriende
Die nuwe manier van gesêls
Om op jou foon te wees
Ons weet wat dit behels
En voel goed in ons gees
Nie nodig om beskaafd te praat
Ons sê net wat ons wil
En dit stel ons selfs instaat
OM IN HOOFLETTERS TE GIL
Jy kan dit aanvaar of los
Ons kan mekaar 'unfriend'
En dit sal ons niks kos
Om ons vriendskap so te end
Mense is on-sosiaal
En maak mekaar so seer
Want ons dink ons is spesiaal
Dit kan mos net met ander gebeur
Op die einde sit ons steeds alleen
Met geen vriende aan ons sy
En wonder waar is almal heen
En hoekom ons mekaar vermy
Geen interaksie met 'n regte mens
Niemand wat ons ervarings deel
Nou sit ons net en ons wens
Ons het ons dit net verbeel
© GK1-20-Mar-17
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Alleen
Wie verstaan die seer
En wie kan dit keer
Wanneer liefde stop
Maar jou hart nog klop
Maak nie saak wat ander sê
Jy weet wat jou hart wil hê
Maar die ander een gaan net aan
Sonder om jou pyn te verstaan
Nagte gehuil en om gebid
Hoe beskryf mens dit
In woorde dat ander kan sien
Die pyn wat jy nie verdien
Jou wêreld staan stil
Ander sê 'dis God se wil'
Maar wil Hy ons sien ly
Of vir iets beter voorberei
Jy sien geen toekoms
Twyfel oor jou bestaan
Jy verag die sonsopkoms
Jy wil glad nie verder gaan
Dan begin jy stadig weer te leef
Jy begin om ander te vergeef
Sien weer as die son opkom
Klein dinge begin jou weer verstom
Jy sien weer die blomme raak
Jy ruik hul aangename geur
Die lewe begin weer sin te maak
Jy sien uit na wat volgende gaan gebeur
Voor jy jou kom kry
Is nog 'n jaar verby
En die lewe is weer 'n fees
Jou hart is weer genees

Maar daar is nou 'n muur gebou
En jy glo dit beskerm jou
Dit moet Kupid se pyle keer
En jou weghou van die seer
Dalk is daar een wat dit af kan breek
Een wat jou nie sal verneuk
Maar die vrees sal altyd bly
Dat jy nie die regte een sal kry
Daarom bly jy eerder 'single'
Wil glad nie met ander 'mingle'
Hou almal eerder weg van jou
Voor jy iemand weer vertrou
© GK1-22-Apr-17
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Ou Wonde
Ou wonde word oor-en-oor oopgekrap
en dan kry die seer nie kans om te herstel.
So voel dit of iemand jou hart kom vertrap
En die lewe voel soos 'n aaneenlopende hel.
Die een oomblik bo, die volgende onder.
Waar dit gaan stop, kan 'n mens net oor wonder.
'n Roller coaster ride van emosies en paniek.
Die een oomblik opgewonde, dan weer skielik siek.
Maar vriende help ons om dit te vedra.
Wat meer kan ons dan eintlik voor vra?
So is ons daar om mekaar by te staan.
Gelukkig is daar ander wat weet waardeur ons gaan.
© GK1-07-Apr-17
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My Gebed Vir Haar
In die kamer sit sy bang alleen
en bid dat die Here haar sal seën
sy weet dat dit sal gebeur
al is haar hart in twee geskeur
'n Engel deur 'n man verniel
wat haar seergemaak het tot in haar siel
hoe kon 'n man dit aan haar doen
daar is nou geen hoop meer om te versoen
Die mense dink sy staan baie sterk
maar daar is soveel wat sy moet verwerk
sy was heeltyd getrou aan hom
maar hy het 'n ander liefde in laat kom
In die aand huil sy, want haar hart is seer
ek vra U om haar te troos, o Heer
vat haar trane van haar weg
ek smeek U om vir haar te veg
Hou haar veilig teen U hart
Heer sy't U nodig in haar smart
plaas haar voete op die rots
ek weet dat sy U dien met trots
Heer, verander haar huil in lag
lank het sy op U gewag
herstel haar hart, vat weg haar seer
by U is niks onmoontlik Heer
Ma alleen vir haar kinders voorsien
iets wat sy glad nie verdien
maar ek weet sy doen dit reg
tot die dood sal sy vir haar kinders veg
Sommige dae is die seer baie minder
maar dan word daar oor haar geskinder
man vooraf moet sy dan weer keer
want mense se woorde maak baie seer

Ek weet alles sal vir jou regkom
Want jy het 'n vaste geloof in Hom
Weet net dat iemand by jou staan
Jy hoef nie alleen hierdeur te gaan
'n Persoon met so 'n goeie hart
moet beskerm word teen die smart
U moet haar asseblief veilig bewaar
dit is my gebed vir haar
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My Ewige Vloek
Duisend stemme gelyk in my kop
Visioene van jare gelede
Wat my probeer oorreed om op te skop
Wat my wil laat vergeet van die hede
Dinge wat by my spook
Wat my nie alleen wil laat
Wat in my gemoed oor kook
Wat my plat wil slaat
Ek sien hulle voor my
Vyande al lank terug verslaan
Maar hulle is voorberei
Om met die oorlog voort te gaan
Hoeveel keer wil hul nog sterf in vrees
Hoeveel keer wil hul nog sien
Ons was die wenners van die geveg gewees
Ons het 'n Lewende God wat ons dien
Vanaand het ek hulle weer verslaan
Hulle het gekry wat hulle verdien
Maar hulle sal weer uit hulle grafte opstaan
Om my weer te treiter, om my weer te sien
Ons gaan dié stryd nog lank baklei
Vir hulle is daar nie rus
Want aanvaarding is vir hulle verby
Hulle vestaan nie dat hulle al in die 80s verslaan is
Ek het al gebid dat dit moet stop
Ek het dit selfs van die Here versoek
Maar die grens oorlog wil my nie los
Dit is my Ewige Vloek
© GK1-04-Mar-17
Foot note:
I am really tired to fight this battle over-and-over in my head. I was a good

soldier and the results will remain the same each and every time
But I sometimes wonder if the cost I have to pay mentally is worth this
reoccurring battles.
But I am a soldier, an officer and a gentleman and we were Mentally prepared for
any situation, and I have a positive outlook on life, but I was never told that I
was going to fight my inner demons and the defeated enemy till eternity.
Sometimes I want to give up, but the warrior in me remains! ! !
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As Ek 'n Digter Was
As ek 'n digter was,
Het ek jou skoonheid besing
En al die vreugde
Wat jy in my lewe bring.
Ek sou vertel
Van 'n liefde so opreg
En hoeveel ek
Daarvoor sal veg.
Ek sal jou dra
Soos 'n prinses op my hart
En jou probeer beskerm
Van enige smart.
Ons siele is saam gevleg
Vir ewig aanmekaar
Ek het dit
Al lankal ervaar.
'n Skoonheid soos jy
Is moeilik om te kry
Maar in my hart
Sal jy altyd bly.
As ek jou net 'n insig in my gedagtes kon gee
Sou jy sien, jy beteken vir my baie meer
Meer as silwer en meer as goud
Maar die meeste van alles, is ons siele se behoud.
Jy is my beminde en ek wil hoort aan jou
Ek wil jou vir ewig in my arms kan toe vou.
Ek en jy is één siel, uit twee helftes aan mekaar
Saam kan ons die liefde in 'n edel hart bewaar.
My liefde vir jou, is eerlik en opreg
Al wys ek dit nie altyd op die regte manier
Dit is hoekom jy gebring is op my weg
Om my in dwang te hou en op die regte pad te stuur.

© GK1-07-Okt-16
Gerhardus Keen

My Liefdesbrief Aan Shelley
Wanneer ek aan jou dink, kan ek nie anders as om te glimlag
Jy is die rede dat ek elke dag met 'n lied in my hart opstaan
Jy het my siening oor die lewe verander
En my weer die moed gegee om aan te gaan
As ek jou net vroeër kon ontmoet
Wie weet waar ons nou sou wees
Jy, met jou lus vir die lewe
En jou onwrikbare vaste geloof
Jy het self deur diep waters gegaan
En is ook deur liefde teleurgestel
Maar jou positiwiteit het my beïndruk
En die feit dat jy kan glimlag, deur al jou pyn
Ek waardeer jou boodskappe
Al gesels ons net soms
Maar jy bly in my gedagtes
Die heel dag en heel nag deur
Jy het my laat vergeet van my seer
En, al verlang ek soms na my eks,
Vind ek dat sy al minder in my gedagtes is
Net die wete dat ek jou weer gaan sien, maak alles die moeite werd
Jy besef nie hoeveel jy vir my beteken nie
En hoe ek wens ek kan jou in my arms neem
Maar jy het ook dinge wat jy eers moet afhandel
En ek sal maar geduldig wag
Ek sou jou graag wou sê hoe ek oor jou voel
Maar ek is bang jy voel nie dieselfde nie
So, ek hou dit maar eers vir myself
Totdat jy jou hart teenoor my oopmaak
Vir eers is ons vriende
En ek sal dit respekteer
Maar ek hoop dit ontwikkel verder
Want ek wil jou ook laat vergeet van al jou seer
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If Only
If
If
If
If

only
only
only
only

I could turn back time
I could see
a light would shine
I wasn't me

If
If
If
If

only
only
only
only

things could work out great
we weren't poor
the world were in a better state
there was a dimensional door

If
If
If
If

only
only
only
only

there were no wars
we could love
lies didn't leave any scars
there were no dark clouds above

If
If
If
If

only
only
only
only

we
we
we
we

If
If
If
If

only
only
only
only

we didn't wish our life away
we cared for our children
fathers didn't go away
it was a better world we stayed in

If
If
If
If

only
only
only
only

people didn't murder
there was enough food
I didn't hurt her
I could make her feel good

If
If
If
If

only
only
only
only

I didn't let her love me
I was tough
I wasn't so lonely
my love was enough

If
If
If
If

only
only
only
only

this was a dream
everything was okay
I didn't wake with a scream
it was a year ago today

could live in peace
didn't kill the animals
stayed on our knees
had enough water canals

© GK1-23-Feb-17
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All My Quotes
All my poems and quotes are my own work and are Copyright Protected ©, GL
Keen (GK1)
2017
1. Doing what you love and loving what you do, means you are living your
dream.
2. Just as you don't put all your eggs in one basket,
You don't give your whole heart to one person.
They have the power to make-or-break you
And that is too much power for one person to have over you.
GK1-16-Mar-16
3. Sometimes when you are on your weakest, you show strength you never knew
you had.
© GK1-26-Feb-17
4. A broken heart can be healed by allowing love back into your heart and by
meeting the right person at the right time!
© GK1-27-Feb-17
5. I remain strong, through the support of my family and friends!
© GK1-28-Feb-17
6. A poet writes words that transcends time and space and takes you to places or
feelings unexplored within your soul.
© GK1-01-Mar-17
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Vir Sonja
Die dag toe ek jou ontmoet het,
Was ek dadelik verlief!
Jy het my beïndruk met jou kennis
En jou intelligente inisiatief.
Ek het baie ontmoet en was baie verstom
Want die meeste van hulle was regtig dom
Ek soek iemand wat my intellektueel kan challenge
En jy is die enigste een wat dit kon manage
Jy het my gesien
Op my beste en my slegste
Tog het jy besluit
Dis 'n stryd wat ons saam kan veg
Ek het 'n muur om my gebou
En jou gewaarsku daarteen
Maar jy het dit met liefde en sagtheid
Afgebreek, steen-vir-steen
Voor jou staan ek nou ontbloot
En ek weet jy kan my baie seermaak
Maar jou liefde vir my
Het my hart heel gemaak
Ek sê dankie vir jou
En nog baie meer
Want ek weet jy is aan my geskenk
Deur die Heer
'n Engel soos jy, kan net van Hom afvaar
Om my by te staan en uit my smart uit te haal
Om my voete weer te lei na Hom
En weer ware liefde te ervaar
Ek sê dankie vir jou in my lewe
En dat jy my, my swak oomblike vergewe
Jy het my geleer wat dit is om weer te vertrou
En ek hoop jy word binnekort my vrou

Lief jou oneindig, my skat
© GK1-21-Jan-16
Opgedra aan Sonja Brummer, (wat bang was om lief te hê, of ware liefde te
ervaar) , wat deel was van my lewe, vanaf 6-Jan-2014 tot 27-Nov-2016
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Grensdae
In die stilte van die nag
Sit ons bang en wag
In alle erns
Vir 'n aanval vanuit nêrens
'n Skoot wat klap
Twee uur in die oggend
Dan bars die hel los
Dis nou oorlog, dis ooglopend
Tracers trek oor ons koppe
Dan daai vrees aanjaende fluit geluid
'n Mortar is op pad
Ons moet skuil, of vlug onder dit uit
Jy skiet in 'n rigting
Aangevuur deur adrenaline
Dan, stadig maar seker
Skop jou opleiding in
Kry jou troepe tot bedaring
Kyk vanwaar vuur die vyand
Grawe jou dieper in jou bivvy
Geweer granaat in die hand
Ag, Heer, bid jy sag
Ek het familie, die dood moet maar wag
Laat daar tog nie 'n têr bullet met my naam op wees
Beskerm ons met U gees
'n Jong man van sewentien
Hier om my land te dien
En skielik verlang ek daarna
Om my familie net weer eenkeer te kan sien
Soos een man spring ons op
En storm op die vyand af
Vreesloos, vol bravade
Maak ons staat op God se genade

Die vyand dink ons is onoorwinlik
Nie bang om dood te gaan
En slaan op die vlug
Dat die stof so staan
In die maanlig skiet ons in hul rigting
Hulle hardloop verniet
Ons sal in die daglig gaan kyk
Hoeveel het ons dood geskiet
Ons het oornag verouder
Skielik 'n oorlog veteraan
Van hier af aan
Kan dit net beter gaan
Ons sing ons lied in 'Angols'
Terwyl ons voort baklei
'F*k almal, behalwe vir Swapo
Hulle het gesorg vir danger pay'
Die onskuldige jong seun
Het op die grens doodgegaan
En hier in sy plek
Staan 'n sewentienjarige man
By die huis het my moeder gehuil
Het meer geklink of sy ween
Want sy het geweet
Dit was die laaste sien van die onskuldige seun
Dinge was nooit weer dieselfde
Ons was nou heeltyd op jag
Om die têrs op te f*k
Elke liewe dag
Daai 'Brasso' gevoel as jy stop by die basis se hek
En die manne vorm 'n erewag tot by die HK se deur
Hulle klap ritmies op hulle hande en skree 'contact, contact'
En jy loop breë bors, soos Johny Rambo, met jou AK geweer

Wie weet wat die toekoms inhou
En of ons ooit gaan cope
Gaan ons ooit herstel
Of gaan ons ons oorgee aan dope
© GK1-2-Jan-1984
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Verlore Liefde
In ons reis deur die lewe
Kruis baie mense ons pad
Sommige laat ons bewe
Met ander verloop dit glad
Maar net eenmaal ontmoet jy een
Wat jy jou lewe mee wil deel
Saam met wie jy dans in die reen
Een wat jou glad nie verveel
Dis die liefde van jou lewe
Een wat jy nooit sal vergeet
Die een wat jou laat swewe
Waaraan jy ander mense meet
Al skei julle paaie
En 'n ander het jou hart verower
En maak julle lewens ander draaie
Bly jou gedagtes beelde van die persoon optower
'n Liefde wat nimmer vergaan
Wat vir ewig sal bly
Maar die lewe gaan aan
Al is jy nie aan my sy
Jy sal altyd deel van my wees
Ek sal altyd bly wonder oor jou
Dink jy ook aan my in jou gees
Het jy ook diepe berou
© GK1-21-Feb-17
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Lady Of Mine
Oh, had I been born in the time of French Noblemen
When men still defended a Ladies' honour, like real gentlemen
With sword in the hand like a true Musketeer
I would risk my life for you, my lady, my dear
Your radiant beauty outshines Mary Antoinette
And I marvel at your grace when you dance the minuet
Your smile, so beautiful, has rarely been seen
And your eyes, like emeralds, a breathtaking green
I would ask for your hand
In the humblest of ways
And not force an answer
While you ponder for days
For I know when you do
You will forever be true
And that I will too
Return the favour to you
You will be my lady, my lover and my heart
And I will love you wholly and not just in part
We will be together in life and after death
Till eternity we'll be like one soul sharing the same breath
I dream of the moment I'll hold you in my arms
To comfort you and treat you like you deserve
And make you forget the sorrows you have endured and the harms
And to give you a wonderful life to live
© GK1-21-Feb-17
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Thoughts Of Pain
The biggest mistake one can make
Is to allow someone close enough
To break down the walls you built around yourself
Brick by brick
Then slowly they gain entrance into your heart
And you foolishly let them in
Just to get stabbed in your, now exposed, heart
By a knife that is ever so sharp
And not by Cupid's soft and gentle arrows
So, it's time to rebuild these walls
But, this time, it will be of indestructible materials
© GK1-14-Feb-16
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Die Donker Stryd
My keel trek toe
My hartklop versnel
Die beelde in my kop
Ek gaan deur hel
Die angs het my beet
Het my onkant gevang
Ek is weer daar
En dit maak my bang
Vergete dinge
In die verlede gelaat
Kom weer na vore
Om my gedagtes om te slaat
'n Vrees pak my beet
Ek voel ek gaan dood
Wie kan verstaan
Ek roep uit in nood
Jy mag maar dink ek is swak
Jy mag my selfs vermy
Maar ken jy ooit die stryd
Hier diep binne my
Post Traumatiese Stress Disorder
En angsaanvalle van tyd tot tyd
Is my persoonlike hel
Dis die Donker Stryd
© GK1-14-Feb-17
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Ode To My Mother
I pretended I was strong
And that I did not care
I pretended to be brave
And as tough as a bear
I comforted the others
With jokes and with flair
I walked around and thus
Pretended I was rough
But all of this was
Just to hide my love
I promised myself
That I would not cry
I toughened myself
For the day that you would die
I've built a wall around myself
And tried to keep you out
But now that you are gone
I am crying out loud
I am glad that it rained
On the day my mother died
So that others couldn't see
The tears that I cried
For they would know that I
Wasn't as tough as they believed
And that they would see
Just how much I really grieved
We were soulmates once
You and I
But then things changed
As times passed by
We began to lose touch
And I made you hate me some
Because in my heart I knew
That this day would come

Now that it's here
I can't describe the pain
Sometimes I feel
That it's driving me insane
You know that I loved you
With all of my heart
And I can't stand this feeling
Of us being apart
I am glad that it rained
On the day my mother died
So that others couldn't see
The tears that I cried
For they would know that I
Wasn't as tough as they believed
And that they would see
Just how much I really grieved
© GK1-5-Dec-09
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Just A Thought
Through the beauty of your eyes
I can see paradise
The thought of you make me smile
I wish I could hold you for a while
I would confess my love to you
And I will never make you blue
I will comfort you through your pain
I will give you shelter from the rain
Only tears of happiness and grace
Will ever run down your face
I will treat you in a way that you've never been
I will cherish and love you like a real queen
You deserve more than just to be
You deserve the love of someone like me
Someone who sees you and knows your weakness
But still loves you sincerely and in meekness
Someone who will never bring up your past
For I want our love to last
I want to grow old with you as a lover and equal partner
For you are a gift from our Heavenly Father
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Just A Love Poem
When I gaze into your sparkling eyes
I see the stars perform a dance
And your perpetual beauty
Put me in an everlasting trance
Your contagious laughter
Sounds like an angel choir
And of your effervescent presence
I will, till eternity, never tire
With your hand in my hand
And filled with love, faith and devotion
You and I will firmly stand
Against the storms of life's ocean
With tenderness I'll hold you close
And with all my heart adore you
And to the whole world I will boast
That this celestial being loves me too
© GK1-3-Jan-17
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My Soulmate
I see you in my visions
I see you in my dreams
Your face as clear as daylight
But your name unknown to me
I wonder if you see me too
In your dreams, when you sleep at night
And do you also want to know
The name that belongs to that face
Two soulmates searching, wondering
If the other one does exist
Or is it just a figment of our imagination
A glimmer of hope, on which we insist
The day will come, when we meet face-to-face
And we won't even have to introduce ourselves
Because we've known each other for an eternity
And it only took twice as long, to find our other halves
© GK1-29-Jan-17
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The Dark Battle
My throat closed
My heartbeat accelerated
I see images in my head
I'm going through hell
The fear numbs me
It caught me unawares
I'm there again
And it scares the hell out of me
Forgotten things
Better left in the past
Came back to the fore
To haunt my mind
A fear got hold of me
I feel as if I'm dying
Who can understand
The tears of distress I'm crying
You may think that I am weak
You may even avoid me
But you don't know the fight
I have deep inside of me
Post Traumatic Stress Disorder
And anxiety attacks from time to time
Is my personal hell
It's the Dark Battle of mine
© GK1-14-Feb-17
Gerhardus Keen

