
Zondagmorgen 11 oktober 2020 
 
Lopend door het park zie ik dat de grond bezaaid is met eikeltjes en beukennoten. Onder de 
kastanjeboom liggen ontelbare kastanjes. De roos heeft prachtige bottels achtergelaten en 
de besjes van de meidoorn vinden gretig aftrek. Terwijl de bomen met hun rode, bruine en 
goudgele bladeren een lust voor het oog zijn, bedenk ik me dat dit wel een gevulde tafel 
lijkt, niet voor de mensen maar voor de dieren. Wat een rijkdom!  
De maand oktober is, ondanks dat de dagen korter worden en we aan de kou moeten 
wennen, een maand met prachtige kleuren, vruchten en vaak toch ook wel verrassende 
zonnige dagen. De maand biedt de dieren een bruiloftsmaal en ons een wintervoorraadje 
moed om de komende wintermaanden door te komen. Laten we genieten van deze maand 
en al het goeds dat op ons pad komt met open armen ontvangen.  
Als ode aan de maand oktober hierbij een liedje van Liselore Gerritsen voor ons allen en 
speciaal voor de jarigen in deze maand. 
 

Oktoberkind 
 
Oktobermaand, oktobermaand - Je vruchten zijn geoogst 
De zoete wijn is in het vat - Het hout gekloofd 
Dat is waarom een oktoberkind van kinds af aan voldaan is 
Omdat voor haar gevoel het werk gedaan is 
 
Oktoberzon, oktoberzon - De zon die ik verdien 
Want of hij op of onder gaat - Is niet te zien 
Dat is waarom een oktoberkind, net als oktoberbomen  
De hele dag het liefste zit te dromen 
 
Oktoberstorm, oktoberstorm - Je hebt mijn bed gespreid 
Je joeg de wolken uit elkaar - En net op tijd 
Heb jij de bomen zo geschud dat zij hun blad verloren 
En in dat gouden bed ben ik geboren 
 
Oktoberkind opdat je niet vergeet - de allerlaatste zoete braam is de eerste die je eet 
Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag 
En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die je zag 
Dat is waarom een Oktoberkind niet gelooft in laatste dingen 
’t zal een herfstdag als een lentedag bezingen.   
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