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SCHICKSAL

Wir sind n 7-ornund Unverstand
Wie Kinder tun, geschieden
Und haben uns gemieden

Von blöder Scham gebannt.

Die |ahre gingen drüber her
Mit Reuenund mitWarten
In unsern |ugendgarten
Führt keine Strasse mehr.

(Hermann Hesse.)

Thougþ the world ís my oyster
ít's only a shell

lull ol memoríes
('A song for Europe'Brian Ferry)
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LEVE N SVE RHAAL

Vader hardhandig edelhert moeder niet aflatend
Heelkruid in een tegeltuin van gefluister.
farenlang was ik er niet meer
Dan een trage bloedsomloop
Die een lijzige pen voortstuwt
]arenlang Luminal fohnnie Walker peragon
Maken de mens tot dof oog
Gekneld in verstijfd lichr.

'Met jou loopt het nog slecht af'
en ja hoor;
Ellenlange dijen kan ik niet meer bekoren,
Ruisende riet en halmend koren
Kan niet meer horen! Niet meer horen!!
Weggaan!!!

fullie moeten nu maar liever weggaan
Allemaal
En opa rustig alleen laten.

Deze bundel ís, øpart van de alzonderliike opdrachten uít miin
hele hart opgedragen aon va en tnoe. 9



HALFWEG DE WANDELING

In mijn keel begint de kanteling
Van het uurglas zodat ik weet

Ik ben halfweg de wandeling

Waarvan ik geen staP vergeet:

'De dorenhagen, vader, en de haat

Ze hebb en ons uiteengedreven :

Ik, afkomstig van uw zaad

V/erd de verminker van uw leven.'

Nu is mijn radde mond verbloeid,

omdat ik enkel vrucht wou zijn
En niet de tak die haar moet dragen

Bleef ik een dier, en heb geloeid.

'Liefste, de stropers liggen klaar
ln de stervende wouden wachtend

Terwijl ik naar Gods lichtbak staar

Verblind de jaren slachtend.'

'Want meer heb ik nooit geleerd

Van de kinkels in hun keten;

Dat men best zijn oudsten eert

En verder zorgt voor eten.

'Ziemijnu, moeder, uw droevig kind
Dat kreupel v/as en dat u moest verlaten

Nu ik eindelijk een antwoord vind
Kan het ons niet meet baten.'.'

SAMEN

Moeder, gij hebt mij moeizaam uitgespuwd
En van elk jaar de harde striem verdragen
Want mijn waaien was niet gauw geluwd
Ik wou eerst in alle kieren klagen.

In uw hagelwit harnas gemetseld
Zijnwii samen door de tijd verwond
Die ons nimmer wilde dragen
En bittere lijnen kerfde rond de mond:

Of er een vrucht is van dat alles
Vraag ik mij niet langer af,
Maar ik probeer u te benaderen,
Nog even, voor het graf.
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ADAM KADMON

Vader, ik heb u nooit begrePen

Uw ouders ziin al doodgegaan

En ook voor u is 't mes geslePen:

mocht ik u voor die tijd verstaan.

De wonden die in u ontstonden

Vinden in mij hun einde

- Ik wil het geen voltooiing noemen

Omdat ik de ziekten ken en zonden

Die de ziel beletten te ontstaan.

Ik draag u als anker aan mijn voeten

Terwijl gii in mijn hoofd nog groeit:

Ik wou, als gii in aarde, in u wroeten

Maar vader ik was steeds zo gauw vermoeid.

VOOR BOER EN TUINDER

Mijn geboorte was geen verstilling
Maar regehechte oorlog
Want tussen brandnetel en dovenetel
Ligt een verterend vuur.

Hoe huiverde ik in die tuin enzag
Het bewegen van gelederen ledematen
Vanuit het sprakeloos veld van de hersenen.
Bemest en bemoederd ontstond verdriet

Om de duif die langzaanhuiswaarts keert
Over de meren en gebieden, cirkelend
En haperend aan de dorst, de draden.
Om al wat in mijn maag verteert.

En na de brand, die dooft, na het rood
Der geraniums en het groen van agaves
Bemorst de kwasterige bloesem ons
Van een in herfstkou geteelde chrysant.

12
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HUIZEN

Huizen, lange aaneengesloten rii
Huizen van verleden, ver en nabij

Maar alle gevuld met het duister

Aan ramen klevend waar ik luisterr

Aan een huis langs'trater, langs riet
'Waar ratten zitten,waar wii samen

Waren, waar wij hoopten op verschiet.

Huis vol schaduw nu, vol namen.

Verdieping in een grootstad, vol
Van een enkele geur: mijn Pijn.
Huizenzwam van mijn jeugd

Vol roddel en woordenloos venijn

Tot stad aaneengekleef d.

Een klein huis aan de rand ervan

Waar ik wisselvallig heb geleefd

En dat ik altiid vinden kan

Ook nu elk ander pad verdwenen is,

Klein huis, v/anneer ik terug kom

- Dat is: misschien, en dan te laat,

Beschaamd, berooid, met stille trom

Zal, doorheen dodenmist en as,

In de lage kamers iets nog

Mij herinneten aan wat was?

VOETSTAPPEN

Een man, een schaaldie¡ op de bodem,
Een boom die ringen groeit.
Herfst. Van vocht glanzende dijken.

Dan komt de zee, zacht eerst, en breekt
Op die dijken het dier, breekt
De dijken en ontwortelt de boom

'Waarin 
de man geklommen was.

Haaien cirkelen rond ons eiland op aarde.
Onze schaal is broos. Vele bladeren vallen

Op de grond, en in de mist, in regen
Vergaan de voetstappen van het kind
Dat aan de akkers is gegroeid

En nooit de weg naar huis nog vindt.

t4 Í5



NAMEN

Ik draag ze als een doem.

Mijn stofnaam mens

Een mager woord, een v/oeker,

Een overschrijden van de grens.

Mijn eigen naam, die niemand kent

De som van al mijn trilling
Vân mijn lot equivalent
Tegelijk miin warmte en verkilling.

Plaatsnamen, zaaknamen. Liefdesnamen

Die nooit voorbij zouden gaan,
.W'aarvan 

sommige al vergeten zijn
Terwijl wii andere betamen.

Dat alles binnen de taal,

Keelklank, eeuwenoude kwaal:
Slechts één naam legt iets bloot

De eeuwenoude toePnaam Dood.

VRIENDEN

Net als mij vroeger drijft hen nog
De dronkenschap, verzachtende zatheid.
Geen middel heiligde mijn doel, toen,
Geen moeheid bedolf het verlangen.

Hun vele huiveringen hoorde ik,
Het spalken van hun muilen
Op stramienen van verdriet
Eens kleurde hun gekakel mij mede.

Het rangschikken der gramschap was lastig
Met mijn vermorzelde vingers en de mortel
Van talloze herinneringen uit kuilen
Waar de gesperde kaaimannen wachtten:

Mijn vlees voedt nu al vele gieren
Tussen hun stamelen sta ik stil
Geschouderde man in een kamer
Rechthoekig, \ilezen in wording.

L6 T7



ooGSTTIID

Daar ik een vermorzeld mens ben,liefste
Leg ik me behoedzaam neder

En tracht in het gebied dat ik verken
Geen sporen na te laten.

Mijn razernij lijkt afgelopen,

Ik zwijg, ik leer begrijpen:
Terwijl de zomer in ons loeit
Hoor ik de herfst zijn sikkel süjpen:

Mijn lichaam laaft jou even,

Verdrijft je uit je enge cel
Naar een terrein van louter beven

Dat ook mij verovert in mijn vel,

Intussen gaan maaiers op het veld tdkeer
En in de schurcn houten vlegels:

Op, en neer
'TVant niets ontkomt de regels.

HERFST 197 5

Eerst zetten zwaluwen op de draden
De noten van het gekend gezaîg,
Dan komen meeuwen landinwaarts
En de laatste vruchten smaken \ilrang:

Wind bladert in de kruinen
En leest het dode lover af
Belegert onze dorre tuinen
En scheidt koren van het kaf

Kind, dat in de bossen noten raapt
Hoor de dood in onze schedel kruipen
En zie hoe wij het geluk besluipen
Dat binnen in die bittere bolster slaapt.
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EEN STERFHUIS
(in memoriam Gerard T'Hooft)

Zowordt,na zijn dood, de mens verdeeld.

In zijn huis waar de stilte dichter wordt
Bedrijven zelf kleiner wordende wezens

De laatste, de kortste rituelen.

Het elektries licht is et zwakker
En zwarte gaten in de muren mompelen

Al stiller en verbaasder over het verteren

Dat vetdergaat. Over het doven.

Hij die ons uitspreekt hoort ons ook

Terwijl wij wandelen en ons vergissen:

Onder onze voeten legt hij lichamen stil
In de eindeloze omarming van aarde

Om uit te blazen van het vergapen.

ALLE ZIELIGEN

Een oude zon schijnt in de vergeelde berken
'Waar zwart geklede mensen lopen in het gras
Tussen de taxushaag en t¡/at gebarsten zerken
Treurig zoekend naar iets dat hen eigen was.
Dat het dood is, en dat zij het niet merken...

Gevouwen handen en gevallen bladeren. Zand.
Modder op de bruine foto's in het marmer.
God, die beitelt met een vaste hand
En aan ons allen: slechts even zijn we warmer
Dan de kou die ons omringt, dan ons verstand

Dat zegevieren moet, maar dat alleen verzint.
's Anderendaags, de witte bloemen bruingevroren
In de ontstane stilte komt de dood, het oude kind
Hoofdschuddend wandelen langs zijn gemaaide koren.

20
2t



O, AL DE B ALZALEN VAN MIJN JEUGD

O, al de balzalen van mijn jeugd

Zijn wtbestoft en door velen verlaten.
De vrienden die er bleven zijn mij vreemd,

Maken geluid door de barst in hun gelaten.

Onder de slingers en het licht van weleer
Zettenzij de polka verder van de dromen,
De quick-step van het verjaarde zeer

Cirkels dansend om nooit aan te komen.

Dancings waarin spreken spasme wordt
Vriendschap sjacheren met moederkoren
En waar mijn hart toen is verdord
Want de zachtheid ging erin vetloren

Aan mijn dotst naat geilheid en glamour'

Ik ben vnrcht en kan slechts vallen;

Gij roept mij toe: 'l'amour, toujours l'amour'
Maar ik zie u: likkebaatden,lallen.

NIET VOOR MIJ

Enkel de schade maakt ons wijzer,
Niet de schande, die komt van anderen.
Wij zijn machines van God en van ijzer
Enkel wat in ons zitkanveranderen.

Men vond vissen en kevers in klei
Gestopt, in dozen van doods glas.
Hars. Versteende varanen. De ijstijd voorbij
En mammoets ontdooiden, bewogen hun slurf:

Er is alleen geen schimmelveld voor mij
Om in te verzuren totzachte dode van turf,
Geen Tollund, geen zonnewende, enkel dezé eeuw
Die door God is uitgekakt gelijk een ei.
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WAT IK BEMIN

Er woont nu een marter in mijn hart,
Die kleine spier die ziekte doorstond
En verrukking, genezing en smart
En waarmee ik zal verderleven, liefhebben
En scheppen. Want de mens is rond.

Eens splijt zijn kern, een kei
Rolt plotseling door de pas

En alles is verbrijzeld en bevroren.
Zijhetnovember, zij het mei,
In gistend fruit vormt zich een gas

En kleine dieren knagen aan het koren.

Dat heb ik geleerd. Nog ben ik jong

Maar ik ben oud. Al wat ik bezong

Verschrompelt vlug, wat ik bemin
Bestaat, hoewel ik het verzin
En door mijn woorden waadt het einde
l.{ader, duidelijker dan het begin.

RE ÏN KARNAT I E S
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V oor Siors'Y v an Dorenne' V andoren

'Le hazard est curìeux,
iI provoque les choses

et le destin pressé, un instant
prend Ia pose...'
(Uit'Ie n'ai rien oublié'Charles Aznavour)

Ic wit leve(n) en íck moet sterve(n)

wes íc heb moet ic derven
Wil moet íc over gheve(n)

doe ic wel soe mach íc leven

Huden te leven - morgen doet
hebt døt voer oghen - dat is wíisheít groet

Neemt exemPel, Anno l5l3
(Tekst op het portret van Dirc Bakenes,

Frans Hals-museum, Haadem)

MATERIA PRIMA

In den beginne
droomt God de wereld:

'Geen voetstøp en geen vleugelslag,
nog geen vis is gestrand
tussen víer poten in het lawaai
van de overdonderende zuurstol.

In miin draom sta ik al tot de knieën
ín donker water. Een splinter licht
ontglipte mijn hønd en vormde in de modder
een lichaøm, een dam tussen mii
en het verloren vuur

en achter miin bezweet voorhoofd
weet ik niet meer wie dit is, noch
waar ziin geduldig reïnkarnerende vingercn
mii zullen vinden, na hoeveel vergeelse voortplanting,

o, en ik køn maar niet wakker worden.'
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SCHEIDING VAN LICHT EN DUISTER

De nacht raast altijd onder ons door'
Een zwarte draak verslindt de zon,

Een gouden draak verscheurt de maan.

Urenlang versplinteren wielen van vuur
Het duister en het licht sterft'
Op spaken van zwart water gespietst.

Het is de dag, het is de nacht.

Ontbind het lichaam
En maak de geest vast,

Praat met de draken,
Drijf ijs in hun hart
Verstar hun raderen; hun kaken

En uit kolken van ijzer en bloed,

Mist van angstzweet en sþen
Vouwt zich, in stilte, onverhoeds

De pauwestaart der kleuren oPen.

DIES IRAE: GEZELLEG

Kwade dag, die al de dagen
eens als asse weg zult vagen,
een voorbode van oostenwind
rukte uit de iepen een lijsternest

en vrat het op. Ik ben een zwarte man,
mijn tong is een bot mes lang,
mijn hand is een vuist groot, mijn hart
staat altijd open op de nacht.

Een pijn tussen mijn oren, in het nest
van mijn hersens v/aar een vreemde spuiter
zijn koekoeksei heeft gelegd, splijt mij
langzaam tot donsjes en rietjes open.
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TEZUS ONTHULT

Een vreemde vogel
Vogelde moeder vlug.

lozef. zag dit niet;
Mij troffen kogel
Enzaadin de rug.

Nu ik, op hout gespijkerd,
Vruchteloos die Vader roep
Die zijn kelk in moeder leegde
De mijne vullend met gal en troep
Nu men met azijn mijn zweet afveegde

Ben ik inderdaad koning van zijn fudea
Dat zich in mijn stervend hart bevond
En dat zag geen der vele dwazen

Die zich bedronken aan mijn mond
En wiens kinderen nog op woorden azen.

KAPITEIN NEMO

(Leefde in een huis vol rook, planten stierven er,
En de dieren aan vreemde ziektes en lawaai)

Uiteindelijk de geuren kennen, de kleuren,
Het verborgen haar der vrouwen, vormen
Van duisternis valleien. Die dan stil wil
Worden, vergeten. (Wat is eenzaamheid voor de heiden?)

Een terugtocht verving de rooftocht.
In een verborgen grot, omgeven
Verblijft nu een verwaterd man,

Een hamerhaai die luistert
Naar huiverende vissen en gefluister
Van alles wat hij woedend kelderde.
In zijn kelk van staal.

In zijn kist. In zijn kolk
Van ijzer en spijt.
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GOOCHELEN
(voor Vetie)

Een degen slikt ons niet: kelen begeven

Te zelden als roekeloos gespannen

De tocht begint, te vaak tomeloos
En te volkomen eindigend.

Schaduw bevlekt de buik die verstarde,
Door levenslicht blind werd, brak
En bitter over de vezels spant.
Siervissen kweken moeilijk en sterven.

Oefenen met stomp bestek
Is een nederiger beginnen:
Is de goudvis voederen en dromen
Van de wonderen, van vertrek.

VLAANDEREN, MIJN LAND

Orchideeën bloeien er niet, enkel papavers
Met suf sap dat haast geen dromen Ëevat.
Rivieren zonder vis en met weinig kadavers
Van dieren. Soms een mens, of een rat.

Hier groeien de bastaarden op,
Zw akzinnige zonen der geschiedenis
'Wiens 

vaders stikten in een strop
Terwijl de moeders kreunden in het lis

In de Spaanse greep van een soldaat.
Dat is nu voorbij. De tijd regeert
Zondet maat: mens, land en verraad.
Onze pest heeft er zichzelf. verteerd.
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AAN MIJN PRINSES

Liefste, hart en woorden
Houden voor jou stil,
|ij blinde vlek in mijn vermoorden
Van wat ik vergeten wil.

Kleine vink,lieve kleine kinkel

- De liefde speelt mij parten -
Baby-f ace, bijou, scharminkel
Voor wie ik alles weet wil tarten

Tot ik, als vroeger, blind vàn pijn
'Weer neerlig, eenzaam in het laken,
Het gaat niet om het zijn
Maar om wat wij er van maken.

Envoi:
Prinses, ik beschrijl wat ik bewonder,
Wat ik wees, bemin of haat

Prinses, nu ik u ken kan ik niet zonder,
Gedoog niet dat ik u verlaat.

KE E R ZTIDE

Oud en angstig wijf
in een te jong, te mager lichaam.
Liplezenleerde ik ook in de lauwte
waar je halfdood te slapen ligt
mond van ijs aan droomruiten gekleefd.

De ogen zijn soms toe, moede bloemen
die doofden in saus van avondrood
en ochtendtranen. Vleugels daarover
broos aan het granieten ei der schedel.

Keerkringend lijf, oppervlak van hoeveel vijvers,
van hoeveel hitte en bederf de gretige bron. Droom
van genadiger borsten maar ont\ryaak tussen heupen
hard aan een bijster lijf of geranselde benen.

Volregende vrouw waarin het water stil
is komen te staan en hoorbaar is
slechts het dunne bloed, niet te steþen
door eenvoud van aderen en het warrige warse hart.

Dat het lichaam, dit de ziel, schemering ertussen
door ons hardnekkig mens genoemd.
Ik denk dat niets nog standhoudt in de man
waarin eens de verharding van je kanker is begonnen.
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HET MONSTER VAN FRANKENSTEIN

Geen duisternis is hem dieP genoeg

En waterspiegels ontwijkt hij wankelend

Bang voor zijn bijeengeroofd gezicht

Waatachter geleende hersens zoemen:

Wat mij wakkerhoudt weet geen mens'

Geen moeder wiegde mij want mijn vader

Was een wild vuur dat mij kortstondig
Verkrampte. Tussen koningskaars en hoefblad

Lig ik wakker in de nacht, nat in de dag

Die mij slordige woorden wekt in de mond

- van wie, de tanden, mijn huig, mijn hijgen?

Menselijke \üarmte heeft mij nodeloos verbrand.'

STERRENSCHEPEN

Sterrenschepen, jaj a, metalen zaad v an mensheid
Stuiptrekkend verstuurd in een ruimte
'Waarin vergeten werden: de galactieten
En de Richterschaal van het geweten
Dat het geweten heeft maar moe vergat.

En dat ruimtepak (zijn jullie bedonderd?) zit ruim:
Vacuüm verpakte Erdnüsse, blikjes cornedbeef
Met malse hersens, harriassen vol humbug.
Pas na muizen en apen, als altijd: wij
Immer lustig Guru Guru Groove

Vuur maar raak, taak maar vuur en water
En chloorgassen aan op fupiter,
Het baat niet, die badkuipen vergaan
Tot komies stof en gaan hierin vooraf:
De aarde, interstellaire keizerrijken,
Menselijk gebeente.
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TELEPAAT VAN NEPTUNUS

Ik die hier leef, ledig
gat voor de gedachte Alles
ist, was der Fall isl Stoorzender
in mijn Zen.

Klein en kleurioos wonn
In mijn akwarium methaan
Metalen ooglid lipleest lipvlees
whether 't is nobles in the mind
to suller de afschuw.

Duizend talen kruisen mijn tank
Mijn massa - grijs, duizendcellig
leeft lang Noë\, morte søison
que les loups se vivent de vent
Leeft droevig in haifduister denkwerk,

Losweken uit de leegte daarvan
Tetagrammaton Aín Soph Kether
Door toedoen van de liefde de dalende
in alles Hokmah Binøh Chesed

EEN MARSMAN OP AARDE

Altijd het afgewend zijn, het leven
In een landschap dat ik niet ken,
Verscheurd door de schuld
En verlangen naar het einde
Van de twijfel die ik ben.

Wachtend op het langzaam ontbloten.

Altijd hongerig in deze platgebrande,
Nietþ wereld waarin ik niets herken
En zoek naar de onrust die mij heeft bepaald
Maar waarvan ik blijf afgewend, kortademig
En door geen mens gekend.

En ik ben alleen, zoals enkel die mens
Alleen was, poging tussen einde en begin.
Na de behaaglijke blindheid jeugd
De zute geur van zoveel vrou\ryen
Die niets ontstaken in mij dan nacht,

Dan kortstondig stamelen voor de stilte.
Ik heb niemand gekend en niemand kent mij.
Geen antwoord: echo's, spiegelingen, rook.
Gebeente staat stijf in mijn vlees
Zoals ik in de anderen doodstil
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AARDMAN OP MARS (zendt:)

'Vader die mij duchtig vilde, gewelven

ontvouwde in mijn tamme firmament
met de taal van meetlat en gewichtig

instrument, weet mij nu te vinden

In de holte in de schede van rood zand

want ik ben uw trotse robot geworden.

Achter verschaalde lenzen, zuurstofmaskers

en door moeheid besprongen ín deZee
van Tijd lopend vader, silicose en methaan

tasten, tasten, tasten mij aan.

Mare Temporis vader uw roest en barsten

weten mij te vinden vreten mij aan.'

FIRST AND LAST MEN

Een lens heeft zijn ogen uitvergroot
tot waterige soepborden in een dood hoofd,
kaal,
waar een oor nog eenzaam âanstaat
rvì¡aar een elektrisch strottenhoofd lukraak
bevelen inschreeuwt.

Allah heeft hem in de kijker,
de stem heeft hij er al uitgekraamd
tot een stille put in de keel
die nog schor fluistert: thorax,
dulcolax, paralax, microlax, pax.

Hij heeft nog wel tien vingers over
en een penis van leder en hoorn.
In een uitgebrand, moegekeken oog
in een wieg van kristal
ligt de zielnahaar val infantiel.

Rondom is de aarde
weer woest en ledig.
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JUNKIEVERDRIET



'Ben je dronken?'
'Nee.'
'Hígh van het een ol ander?'
'Misselijk.'
'Welke drugs heb je ingenomen?'
'Ik kon de juiste niet vinden,' zei híi en hìj bedoelde dat hii de
deur had willen sluiten waardoor zijn dromen kwamen, maar
dat geen van de sleutels op het slot had gepast.
(Uit'The Lathe of Heaven'van Ursula Le Guin)

'Wrøp your troubles in dreams
and send them all away:
put them in ø bottle and
across the sea they'll støy.'
(Uit'Wrap your troubles in dreams'Nico)

Mijn eeuwenoud, mijn levenslang junkieverdriet
Van geboortepijn tot nu mijn eenzaamheid
Die ik deel met duizenden nu ik weet wat ik weet:
Dat de mens een naald is zoekend naar een ader
Zoekend naar de kiespijn van zijn ver verleden.

|unkieverdriet, bass-toon van deze tijd
Waar de verschopte verschaalt in een dode hoek
Van het denkperspectief, in de paranoia
Van de kleine penis en de schizofrenie van schaamte.

ln deze wereld mijn waansisteem werd liefde
Een misdrijf in het duister en reizen kruipen
Uit de schaduw der ouders naar de schaduw van de dood.
Verdrinken tijdens de armslag naar meer.

Licht van alle licht, licht
Dat niet dooft met de dagen en mijn geheugen
Voortdurend doorschijnt, licht licht
Dat niet zinkt in de stof het woord
Dat muis is knagend binnen klein bestek,
Licht dat bomen doomrist en water,licht
Dat leeft op de vloedlijn bij springtij,
Tussen afkick en hit, wit licht, Ìvitte hitte.
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Ik verlang naar een kleine ontroering.
De vuren der groei lieten mij achter.
Mijn woorden zijn dood, mijn taal
Werd van teken tot tamme herhaling.
Een kwade kreeft zit op mijn hielen,
Nog steeds, een meute mergelt mij uit.

Toen in de kering der jaren verwondering
Stierf en het gelaat gevormd werd
Tot een kei met een kapotte kern
Hoorde ik enkel echo's van een getij
Dat wegebde, en niet terug wou keren.
Rondom mij: de dieren. In mij hun gebroed.

Ik verlang naar een kleine ontroering.
Rukwinden, warm in de brand der zomer

Verzengden wat ik had gezegend en zonken
Dan in het verstand. Geen woord is gebleven

Om mij te steunen in mijn woede, niets

Ontkwam de mensen en hun roede.

(biíziend)
Stil de winter, met vingers die mij vouwen
Langs de oude lijnen van eender verdriet:
De vrouwen versta ik nog aan één kant
Hun oogleden voorzichtig verkoold papier
Hun lichamen van zuiver vuur en vet
Van vroeger, die dan deining werden

Waarop gedonder volgde. Tam gedierte
Was ik, dat zich volvreet en vergeet
En zich dus altijd blijft vergissen
Tussen dronkenschap en kater.
Doof licht likt aan mijn ogen
En haalt de dichte dingen dichter

In te laat herinneren van diepste stilte
En vlak voor het slapen in nergens.
Bijziend, beverig, ter,wijl het woord
Zich nog beweegt tussen doel en verte
Of elders tijd verloopt, zie ik nog
Mijn tastende vingertoppen, en niet veel verder.
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Mijn hart wordt naar binnen toe kouder
lVant ieder is zichzelf het meest nabij:
De anderen kan ik sedert niet meer horen
Ook zij doen niet meer nodeloos alsof.
Ik buig mij over en tuur in de holle spiegels

In de kanker van de herhaling en het purper
Dai mij latet zal bedekken in een goede dood.
Koffie werd een warm sap voor mij, in liefde
Vermoed ik verstijving en in de hartslag
Erna, de stilte. Nog schijnt licht

Door mijn raam, maar het kwijnt
En wat mij rest na het verbannen
Van de warmte warm ik op en verorber.

(daar zít muziek in)
Weinig wiegeliederen aan mijn wieg
ï[el snel verderetende doods vingerafdrukken
Onder mijn ogen, duimen die het kijkglas verdoften.
Maar mijn oor bleef open.

Open voor de iazz-tune van dadily,
Open voor de swing van de pop-songs
En de street-jiye van dope-dealers,
Amerikaans dekor van mijn angst
Die de wereld een lepel groot maakte,
Geluk een naald lanþ, het oog blind.
Maar mijn oor bleef open, wagenwijd
Want boven suizingen en roddel, oorvet
En harteklop, hoorde ik en bleef ik horen

De calypsos van mijn shot.
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Een grijze ochtend met pijlen van licht
In mijn vel, zoals alle ochtenden

Na het gebeuk met de buiken,
Geur van honing en hars uit boze vrouvi¡en

De sintels in het uitgebrande bed

Het knarsen van de resten, dat ik ken.
Uit de alembic van mijn droeve alchemie
Beurde ik niets dan dat de dood, de dood
Alleen en zijn gewicht in tljd en ruimte
Ons richt en ons bepaalt tot in de oogopslag

Tot het ontwaken in het stoppelveld morgen.

Het veld heeft oren, het woud heeft ogen

Ik wil zien, zwijgen en horen hoe anderen

Na mij hun voeten richten naar een doel
Dat door een cirkelzaag van zomets wordt vervalst.

Vele malen hebben wij de naald gezuiverd
Die etste in ons vel en hersens kwetste
Met haar zeldzaamzuur. En gehuiverd
Bij het lvarmen van de laatste lepel lafenis

De dagen - is er van dagen sprake
In een luchtbel buiten de tijd?
\Maar enkel wisselende kleuren
Der aardlagen voortgang verraden? -

De dagen glijden voorbij. Toen
Als nu, in de donkere spiegel
Blijven de kleuren bloeien
Die men te zelden ziet.

Vele malen het zuiveren verzuimd"
En met de cirrhosis de haaruitval
De embolie van woorden, huidziekten
Sluipen uit de buitenwereld onder ons vel

En verdringen, bijten toe.
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Vanuit mijn sluimering spreek ik tot stenen steden
Die schor door ontzetting worden bezet
En waarin ik me tot de hals begeef
Zedeloos in de zoektocht naar vergeving.

Van anderen die tam en kansloos
In segmenten van cirkels uitgloeien
Kan ik de langdurige stuiptrekking zien
Maar nooit de ademtocht overnemen

'Want onder geselslag en k¡uistocht
Zijnhetsteeds de talmenden die vallen
Nimmer of zelden de bedachtzaam bedroefden
Die van uitmergeling het proefstuk verstaan.

Binnen die wendingen en spiralen bevind ik mij
Weerloos, weersta aan het nijdig overwicht
Van laster, muiterij van het woord en oproer
Van wezens die afdruipen in het zwijgen.

Het is kramp die ons verderkeilt, gedijt
In kamers en kuilen: dat de vrienden ons
Misleiden weten we, doch vaak verbant de droom
Het verband tussen altaar en schavot

Die kromzwaarden bevatten of een zegen

Doch waarop wij moeten evenâren de gedachte

En de groei die in spaanders van jaren
De hartslag verderslingert.
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BALLADE VOOR 1 BE EN (invalìdee)

Eenzaambeen, om op te staan
Tot gij het ander achterna zult gaan
In het graf waar het zo vroeg verzeilde:

De wankele mens, die gij steunt
Die met aI zijnkommer op u leunt
Die als ieder aan zijn boeien vijlde

Ontkomt niet. Wat hij ook doet
En of het bitter smaakt of. zoet,
Wat hem ook door het leven keilde

't Is vergeefs. Eenzaam, pezig been
Van al uw liefdes rest er u nog één:
De doek die, na de houw, (van evenknie,
van evenscheen) het bloed opdweilde.
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EENHOORN

Here, zonder naam en zonder gezicht
Zie vanuit den hoge
Op uw droeve eenhoorn neer
Die danig hunkert naar uw licht,

Die sierlijk door de wouden dwaalt
Maar bladeren geen voedsel vindt,
Die voor de poort der doden draalt,
Allen bladeren op uw wind.

Here, zonder handen zonder stem
Snij de lichtlans van zijn voorhoofd
En vang hem in uw stalen klem
Voor de wereld hem de glans ontrooft,

Lok hem langs de stâpsteen sterven,
Niet als anderen domweg gedoofd
Maar rein, vrij van bederven
Langs de kruisweg waar hij in gelooft.
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(l'os van de wereld)
Leeftijdgenoten, buurmeisjes, schoolvrienden
In de starthouding verstard
Spuitbroeders, medelijders, helderzienden
Die in wachten zijt verhard

En mij niet meer horen kunt:
Hoe diep zijn onze sporen
In de sneeuw der ziel? De munt
- niet dat zij waarde had - der jeugd; verloren

Of verpatst. En nu? Geen vuur meer
Dat onze dwaasheid op kan voeren.
De vrouwen waâraan ik mij voorgoed bezeer
Blijken altijd opnieuw toch hoeren.

Envoi:
Prins, u die ik altijd diende, Dood,
Ook toen ik mij met blikvoer voedde
Of heroine in mijn aders spoot:
Gij wordt mij vreemd te moede.



DiE KINDHEIT

Du bist, mein fernes Tal,
Verzaubert und versunken.
Oft hast du mir in Not und Qual
Empor aus deinem Schattenland gewunken
Und deine Märchenaugen aufgetan
Dass ich entztickt in kurzem tù/ahn

Mich ganz zu dir zurück verlor.

O dunkles Tor,
O dunkle Todesstunde
Komm du heran, das ich gesunde

Und das aus dieses Lebens Leere
Ich heim zu meinen Träumen kehre.

Hermann Hesse

56


