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the making of

Pen en papier.
Invallende duisternis.
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luctor en dan

Ik ben geboren
op de gronden
dicht bij zee.
Ze spraken daar
van Ik worstel
en kom boven
en geloofden
ook in mij.

Nu woon ik
in een zee
van licht.
Ver van water
ver van huis.

Handen
in de zakken:
vol met
stuurlui
staat de wal.

Kan niet anders
of ze zien het:
dat ik worstel
en vermoeid raak
bovenal.
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borreltijd

Hij had al
twee kinderen
twee minnaressen
twee miljoen
en
twee verslavingen
toen hij met een
schok besefte:
ik ben slecht
en ongelukkig.

Hij schonk zichzelf
een borrel in:

een derde was
op komst.
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klein zijn

Het was niet de bedoeling
dat we spraken,
behalve op commando
of steeds diezelfde
steeds diezelfde woorden
tegen God.

Het was niet de bedoeling
dat we iets deden,
behalve stilzitten
bord leegeten
huiswerk.

Niet de bedoeling
dat we dachten ook,
behalve aan later en
de buren
en vooral niet dat we
het hier voor het
zeggen hadden.

Eigenlijk was het
niet de bedoeling
dat we leefden
maar dat deden we
nu eenmaal
tegen beter weten
de verdrukking
God en de buren
in.
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En zo
werden we langzaam,
heel langzaam
heel langzaam
sterk en groot.


