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Ik zie haar lopen, het me1s1e 
vanaf de Austweg naar het schooltje in het dorp 
lieve vader en moeder nog eerst geholpen op de boerderij 
De weg kan lang zijn, op klompjes in de sneeuw, 
vooral met sokken aan die prikken 

Ik zie haar zitten met twee vlechten in de klas 
waar je gestraft wordt als je met links schnjft 
maar ook al op de kleuterschool 
prachtig leert breien en haken 

Ik zie haar stralen als tiener. mijn zus 
omringd door de gezelligheid van zus en broers 
Een prachtige dame. in kleurige jurkjes 
zo modern en zo mooi 

Ik zie haar dansen die mooie vrouw 
op een dansavond in de buurt 
Haar jas wordt van de garderobe gehaald 
door een gebruinde zeeman 
die later haar rots in de branding zal worden 

Ik zie haar reizen, mijn lieve vrouw 
stiekem naar haar lief in de haven 
Gelukkig komt hij van goede huize en is hij katholiek 
en biedt z11n schoonvader op tijd een doosje sigaren aan 

Ik zie haar lopen, elke dag 
met een dienblad vol kopjes thee en koekjes 
als haar kroost uit school komt 
om verhalen en belevenissen te horen, bepraten en herhalen 

Ik zie haar glimlachen, mijn krachtige moeder 
trots, zorgzaam en liefdevol 
brengt ze haar kinderen groot 
zodat zij vol energie hun vleugels kunnen uitslaan 

Ik zie haar wandelen en fietsen, mijn vriendin 
genietend van de prachtige natuur 
De geunge bloemen en krachtige bomen worden duizendmaal. 
en nog eens, om hun schoonheid geloofd 

Ik zie haar creêren. deze intens goede vrouw 
altijd bezig voor haar geliefde omgeving 
En zoals zij haar tuin telkens weer tot bloei brengt 
weet zij ieders hart te laten groeien van liefde voor haar 

Ik zie haar, lieve Truus, ik blijf haar zien. 
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