				

De laatste uren voor het einde, dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend, tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden, verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter gesloten ogen, glanst een gigantisch groot begin.
Toon Hermans
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