VERZAMELD WERK
PIERRE KEMP

PIERRE KEMP
VERZAMELD WERK

DEEL II

1976
G.A.VAN OORSCHOTNITGEVER/AMSTERDAM

GARDEN
36, 22, 36 INCHES

1959

`Wo Haar steht, ist Freude'
Baurisches Sprichwort
.

POUR LES AGREMENTS

ANIMO
De meisjes van het huis
zijn in goede handen.
De lampen branden
met geanimeerd geruis.
Hebben ze aan de lampen misschien
hun bloemen laten zien?

BIJ HET ZIEN VAN EEN PAAR
SPIRITUELE KOUSEN
De leer der kuiten heb ik steeds aanvaard,
maar dat daar zonde is, neem ik niet aan.
Ik zie er wel een sterke harmonie
en nimmer heeft de kousenindustrie
mij zo na gestaan.
Het is zo mooi, dat ik mijn ogen sluit
en lispel: `Schoonheid, Uw naam is Kuit !'

BLIJVEN BAGATELLEN
Vandaag ben ik een andere en een ander
en ik glimlach om dit paar.
Het wordt een trio strijkers over handen er
en strelers van haar.
Als wij nu maar niet aan die haren bellen
uit einddoel van de pret
en maar met de ogen blijven bagatellen!
Er wordt to zeer op ons gelet.
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CHEMISERIE
Vannacht kwam er een herenhemd gevallen
uit het sterrenbeeld 'Orion',
met heel de allure van het Heelal en
met de reuk van de Zon.
Ik voelde het langs mijn haren zijgen
en hield in mij een stem heel klein,
die wilde storen het grootse zwijgen
met een: mocht het geen vrouwenhemdje zijn?

DE GEVAARLIJKE TUIN
Mijn tuin is te gevaarlijk en ik kan
niemand raden er te gaan, vooral niet vrouw met man.
Ik zie de kindertjes, die nog niet zijn gekomen
er al in het ruisen van de bomen

en ruik hun haartjes en hun neusjes in de luster
der trosjes van een bloeiende liguster.
De merel zelfs, nog op het graspad, fluit
zo dadelijk in een boom: blijf er uit! blijf er uit!

DILEMMA
Toen zong die hoed op het kapsel van die dame:
leve de Zon!'
Maar haar man vond haar duur
en gispte haar smaak met die voorname
trek naar een steeds volmaakter azuur.
Vat doen die hoeden toch in die blauwe velden?'

`Zij spelen als wij, zo gaarne met het licht!'
`Ik wilde, dat ze mij dat zelf eens vertelden?'
`Dan verloor je toch ook mijn gedicht!'
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GLAZEN-SOCIETY
Nu de zon op de glazen schijnt,
hoor ik die vertellen over regenbogen.
Een jaloers glas heeft hun pracht verkleind
en een ander noemt ze gelogen.
`En toch was hij eerlijk en toch is het waar,
hij was de knapste regenboog van 't jaar.
En hij had lief, al dadelijk stond zijn zin
naar de allerschoonste regenbogin.'
De zon glijdt langzaam met haar licht
door die kristallen dwazen
en nu zij heeft haar ronde hier verricht,
wordt het weer stil en donker in de glazen.

GRILLEN
Vraag mij niet, waarom ik zo gezongen
heb vandaag!
Vanmorgen was ik weer haar jongen
en dan doe ik dat graag.
Vraag mij niet, wat zal 't vanavond wezen,
en of zij moedertje blijft?!
Alsofik op de klok reeds nu kan lezen,
hoe laat dit mooie weder over drijft.
HARENWIJSJE
Haren hebben weer iets voor mij gezongen
en op mijn lippen deed mij dat weer goed.
Mijn jonkheid is nog eens opgesprongen,
al glimlach ik om de vertraagde gloed.
Wie mij nu beziet, begrijpt volkomen
wat er aan mij is geschied
en waarom er om mijn mond wordt vernomen
dit kleine, intieme lied.
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HAUTE COUTURE
Iemand met een fluweliger zwart
dan anderen in de blauwe tonen
wenst mij een goede avond nacht-apart
en ik zou maar eens komen.
Om negen uur met zonneschijn
zal ik op uw spreekuur zijn!
En wig ik daar ben heengegaan
heeft zij zich zo iets aangedaan.

HEMD TUSSEN TWEE ROZEN
Wie!
heeft dat hemd daar tussen die
twee rozenstruiken gehangen?
De wind speelt met de mouwen
of die de rozen willen vangen.
Dat is weer werk van die twee vrouwen!
Zij jagen een man telkens op drift
en als zij hem dan zo beschouwen,
lachen ze achter hun lippenstift.
Maar zij zullen het zich berouwen,
dat zij hun hiermee gegrift!

JONGE VROUWENLIEDJES
Een jonge vrouw zingt met al haar huidmondjes van haar kruin tot aan haar tenen
en jaagt haar liedjes voor zich uit,
zich kroppend op in haar benen.
Willen er nog meer naar buiten,
stuurt zij ze weer naar binnen,
maar in de aronskelken van haar kuiten
begon het en blijft het beginnen.
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KIEKEBOE
Als ik met mijn rode lantaarn duid
naar die groene vrouwen,
lachen ze mij uit
en vluchten in de vouwen
van de nacht. Nog zie ik hier en daar en ver
van hun spiedende neuspunt de ster
en van een enkele de maan
in haar laatste kwartier.
Wat hebben ze een plezier
mij te lokken en ik van niet te gaan!

KOUSENVAK
Haar benen werden geestig opgevangen
in deze kelken van de industrie
om bij de schemer van haar laagste wangen
te worden een van de gezangen
van een droom-dradig kousengenie.
1k was er bij, met mijn restant van haren,
toen daar werd gedemonstreerd
en heb ondanks de gekheid van mijn oude jaren
wel veel mensen-dwaasheid ervaren,
maar het kousenvak ook grondig geleerd.
En de spiegel noemt: mijn gezicht zo blij,
want ik leer nog altijd bij.
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KUNSTLIPPEN

Ze hebben haar door haar parfum geschoten.
Een lange man blijft een lang gevaar,
ook al zit het costuum van zijn huid als gegoten
tot onder de pels van zijn haar.
Niet ieder kan hen mimosaseren,
daar is een aparte vrouw voor nodig.
Maar weinige willen dit vak nog leren...
parfum... en schoten... overbodig.
Daar trekt zij haar kunstlippen van haar mond
en de dichter is weer normaal gezond.
MET STRALEN ZEGGEN

Voor de vertegenwoordigsters
van de virtuoze mondelinen
zal ik geen bloemen meer kopen.
In mij is de vinder van een vers
procede van verering to zien en
op een groot debiet durf ik hopen.
Met de zon heb ik mij al verstaan.
De stralen van haar ondergaan
betrek ik en zal dus geen bloemen meer leggen
rond dierbare kousen en het voortaan
met stralen zeggen.
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NACHT-SHOW
Als de nacht een man was, zou ik er
niet zo aan voelen.
Het is een vrouw, dat weet iedere ster
en heel mijn bedoelen
is niets anders dan het voorspel van een modeshow.
De nacht met sterrenbeelden to draperen
over de schouders en de borst,
over de rugkant van de tors
en maar plooiend vereren,
toch weer anders dan de vlezen mensenvrouw.
De nacht glimlacht geduldig, als ik begin,
tot mijn anonieme kunst met mij slaapt in.

NEUS-NUANCEN
Ruik maar met je neusje aan mijn neus.
Zij was op het rozenfeest.
Zij heeft er ene benoemd als haar keus
en is met haar uit geweest.
Maar licht niet met je lampje haar vleugels door,
dat mag alleen de Zon en Die gaat voor.

NIEUWE ORDE
Wij worden allen lippen voor elkander
en wiegen in iedere mondhoek een ster,
tegen de tijd dat niemand meer is jaloers.
Meen niet: die tijd is nog zo ver.
Dan is de lucht die muziek geworden
voor een god gereserveerd,
die in de komende nieuwe orde
niet kan worden gepotverteerd.
Wij slapen allen op alle monden,
er zijn geen zieken meer en de gezonden
zijn niet meer verkeerd.
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NUANCEUSE

Zij gaat daar in haar blauwe mantel
onder haar blondbaar haar
en weet: zij heeft nog iets te goed.
De zon zei het haar, toen zij tussen
haar knieen en haar schouders kwam kussen.
Nu voelt zij zich daar welgevoed
en zet haar voetjes in het openbaar
binnen haar rode schoentjes helemaal daar naar.
ONFORTUINLIJKE VISSERIJ

Ik zat een avond laat nog muziek te vissen,
toen een kind mij greep bij mijn boord.
Mijnheer, wilt U werkelijk tussen de lissen
gaan slapen? Pardon, dat ik dan heb gestoord!
Kind, ik dacht, de muziek zal komen van voren
en nu is het anders gegaan.
Maar wie heeft je daar toch voor uitverkoren?
Hoe moet ik dit verstaan?
Mijnheer, vist eens even achter inijn oren,
alles wordt U dan openbaar.
Alle vrouwen zingen met hun pruiken koren,
al naar de kleur en de geur van hun haar.
Maar dan ben ik weer verloren!
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VACATURE LUSTLIJNEN

Zo door die ruit gaan en die vrouw binnen
tot achter haar ogen om in te kopen.
Over de muziek van de mode te zinnen
en met haar benen er naar toe te lopen.
Hoe stelt zij zich nu eigenlijk voor?
Vindt zij zich mooier dan een modeblad?
Heeft zij mij in haar plotseling door?
Onzeker loopt ze en sputtert wat
over de voeten van een dichter,
die alle vrouwenbenen maken lichter.
VERRAS SING
De muziek van haar ogen daalde

achter het front
van haar vingers en haar mond
bewoog toen zij weer alles ademhaalde,
er in vage woorden zei:
let op mij!
In de schaduw van de vingers waar
het leek zo lauw en duister
werden die woorden even klaar
en ik hoorde: luister
nu met aandacht naar mijn... schaar.
VOLVEINZING

De cirkels van geur tot stank staan overal
te trillen licht en lucht geruit.
De reuken van mannen en die van de stal
zenden voortdurend uit.
De vrouwen liggen nog te dromen,
er worden geen seinen aangenomen.
Daar wekt een missive een licht gegaap,
maar het gros der ontvangsters volveinst de slaap.
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VOORKEUR
Allang ben ik niet meer geweest
in die zaal, waar torsen dansen met stoelen.
Maar vandaag is overal het feest
van omhelzen, kussen en voelen.
Het lijkt een vocale symfonie.
Ik versta geen woord van dit gedanste air,
tot een rneisje, om oud-gekleurde cavalerie,
schreeuwt: geef mij maar een militair!
ZO ZACHT ACTIEF
Al lang kijk ik niet meer de Zo ndag in.
De ramen van de andere dagen staan wijd open
en in hun uren kan ik van hun dagbegin
met zonnestralen rijm-tapijten knopen.
Vraag mij nu niet, wat ik des nachts wel doe!
Wat denkt gij van gedroomde branden blussen?
Of zou ik liefst al ben ik nog zo moe,
gedroomde meisjes met gedroomde lippen kussen?
.

ZWAAIEND EN BEZONGEN
Ik moet mij weer bezingen.
Zwaaiend loop ik over een platte weg
door de velden, waar gisteren gingen
paartjes tot voorbij die heg.
De maan en ik, wij weten het samen,
maar de zon zegt: het is niet waar!
De maan en ik, wij kennen hun namen
en de kleuren van hun Naar.
Hun biechten bleven in de haag gevangen
na het biljarten met hun wangen,
maar ik ben ouder en ga alleen,
nacht en lucht verdringend,
mij zwaaiende bezingend
overal en nergens heen!
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POUR LES PETITS PLAISIRS

AMAZONEN-RAADSEL
Er zijn ergens vier Amazonen,
ene in Maastricht en drie in Wijk.

Ik zing bier niet waar ze wonen,
maar ene er van is zeer rijk.
Drie hebben zilveren knieen
en ene heeft er van goud.
Zij doen niet aan utopieen,
waar iedere man zo van houdt.
Zij zingen van wat niet gebeurde
daar ginds op Sint Anna-dal
en treuren om iedere gescheurde
tuniek na een overval.
Hun pantsers zijn van een schilfer,
dat niet eens overal houdt.
Maar wie heeft nu knieen van zilver
en wie die knieen van goud?
CRÈME
Hij mocht de nieuwe creme op haar proberen

en deed dit op niet abstracte manier.
Je bent verkeerd, ik zal je beter leren,
vergeet vooral: ik ben een Bier.
Benen te smeren op die ik al bezit
geeft geen grote dunk van je vlijtig kunnen,
maar je hoeft, zie de wensdroom van mijn gebit,
het non-figurale niet alles te gunnen.
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EEN GEK ZINGT DE WAARHEID
Het is een universele zaak,
haast zo groot als de zon.
De topdirectie drijft bewust haar taak,
daar worden squadron na squadron
de nieuwe modellen gevlogen.
Is het wel goed voor de ogen,
zo een keuze er uit te doen?
De manners worden onrustig beneden;
de vrouwen volgen het geel, dat zich groen
en creme langs de lucht heeft gegleden
en ook de andere kleuren.
Alleen een gek zingt: bier kan niets gebeuren,
de hele vertoning heeft weinig zin,
er zitten toch geen vrouwen in.
EXPLORATIE
Een jonge man is de das van zijn menselijk deel,

komt een jonge vrouw hem schikken.
Zij plooit met haar ogen en vouwt iets te veel
met haar vingers van ogenblikken.
Het mag nog geen ernst zijn. Zij komen er langs,
iets te traag, want voor- en achterwangs
staan ze inwendig om de eindstand te snikken
en hijgen naar het begeerde land
zonder `Burgerlijke Stand'.
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GEWOONTE
Hij wilde zijn mannenstem er wel toe lenen,
nu en dan met haar bij haar bloempjes te zijn.
De boog van de lustlijnen om haar benen
bleek nooit te klein.
Het werd een gewoonte van kwart voor vijven
en moest het een spel op de wangen blijven,
die mond droomde hij
zich er glimlachend bij.
Zo wordt zich dat veel in het najaar verbeeld
en op de viool van de wimpers gespeeld.

GROTE ZAAK
Toen alles scheen verloren,
heb ik de avond gered.
Met al zijn sterrebeelden
nam ik hem mee naar bed.
Ik heb het uitverkoren
nachts grote zaken te doen
met eigengeteelde
ideeen van minstens voor een miljoen.
Wat is dat weer voor een gewemel?
sprak de vrouw in mijn bed mij aan.
Ik kocht je het deel van de hemel,
dat je taille voordeligst zal staan.
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HOEDJE VAN PLEZIER
je hebt mijn droom in de roos getroffen
en die treffer heb ik mij al opgezet.
Het zijn geen vlinders en bloemen van stoffen,
daar heb je al op gelet.
Ik weet, als dat over je komt, dan moet je
en jij weet, dat kost je 't modernste hoedje.
Hoor de wind al fluistren om dat nieuwe ding,
maar luister nooit meer naar wat ik je zing.
Kijk niet te diep en niet te lang
in dat oog boven mijn linkerwang!
Kijk liever wat hoger, kijk naar bier,
naar je hoedje van plezier!
Daar zie ik ook een lint vol benen
en jij waant je de ene, die Ene!

IN DE BLADEREN GEZEGD
Waar de liefde niet langer dan de lente is
en de zomer niet verschroeit het feest,
waar geen wezen verlangt een bekentenis,
ben ik steeds gaarne geweest.
Daar heb ik mijn mond in de bladeren gelegd
en terwijl ik ruiste met mijn armen om de stam
er steeds zulke roerende Bingen gezegd,
dat de spraak mij de adem benam.
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INFANTIELE
VOORJAARSBEVUILING

Bruggen kruisbessengroen
rangeren onder het middaglicht
het emplacement van de aether dicht.
Wat moet ik nu doen?
Waar ik mijn neus wend, duikt ze
in voorjaarsgeuren en ruikt ze
nylon, zij de en katoen.
Dat houdt mij fris en wakker.
Nu weet ik het: ik word bakker,
maak kruisbessenvla's in het groot
en smijt ze de lentemeisjes
tegen het nieuwste geel, blauw en rood
van hun kleine mode-schoot.

INTERIEUR

Ik wacht al zo lang en ben gereed.
Ik tel de bloemen op het tafelkleed,
zij bloeien in groepen van zeven.
Drie meisjes kunnen komen aan.
Niet dat ik nog gaarne mee zou goon,
to oud ben ik voor dit soort leven.
Het gaat mij niet om hun heel gezicht,
alleen om hun kinnen in vedergewicht
en wat mij, als kind, naar Moeder drong,
eer ik wist, hoe een vrouw in haar zong.
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KUSSEN NAAR MAAT

Zij heeft kussen in alle maten,
van een tot tien en meer seconden
en telt ze erbij. Als hij haar gaat verlaten,
geeft het soms nog een afscheids-ronde.
Hij kept volkomen haar embouchure.
Heeft hij naar haar zin genoeg er op gezongen,
hoort hij ook: het kan niet blijven duren,
nu heb je veel gehad, ga, mijn jongen!
MANNELIJK WOORDENBOEK

De zon schetst kindertekeningen
op de ruggen van onze lieve vrouwen.
Uit haar schat van herinneringen
vloeien ze tot in de vouwen
van hun huiden en springen op
onze begeesterde mannenkop.
Vele benamingen zijn wel zoek,
maar hebben wij niet ons mannelijk woordenboek?
MEER DAN EEN GEDICHT
Hij heeft haar lichaam nagekeken

en grondig onderzocht.
Bij de wisseling van blozen en bleken
zag hij niets, wat niet mocht.
Hij hield haar het onderste boven
centraal in het zonnelicht.
Toen moest hij het wel geloven:
zij was toch meer dan een gedicht.
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MONDEN
`Mond Vier' en `Mondje Slapende Acht'
kwamen elkander tegen.
Twee knikken zonder nabedacht,
maar nog gezwegen.
De Zon heeft zich er mee vermaakt:
wat niet is, kan wel komen.
Zij heeft de lippen aangeraakt,
van wil er nu mee zomen.
Toen schoven de eeuwige schermen zich dicht:
vlug, haast met de snelheid van het licht.
NAAR CYTHERE
Alle kinderen komen van Cythere,
een blank, een geel, een bruin, een zwart, een rood.
Zij zingen hun onnozelheid's air
en ruiken naar de schoot.
Alle kinderen komen van Cythere
en dan gaan zij naar school.
Zij staan voor het gelaat van het middaguur.
Een kind, dat meer weet, ziet ze in `azuur'.
Zij hebben de klaproos al gezien.
Zij plukten de korenaar misschien
en merkten elkanders symbool.
Maar onnozel blijft hun groeiend air,
want straks gaan ook zij naar Cythere.
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NA DE EXECUTIES
Als de jonge confectie en kleding naar maat
is doodgeschoten
en het jeugdige ondergoed gefusilleerd,
worden de ogen gerust gesloten.
De dichter zingt weer in kwatrijnen,
onbekommerd het aangename
van het dier zonder heer of dame
in de natuurlijke lijnen
en denkt niet meer verkeerd.

NIET IN EEN FLAT
Een broekje bruiloftliedjes, die verzwevend zij n,
hangt in de wind en in de zon to drogen.
1k volg het rhythme met genoegelijke ogen
en vind 't nog prettiger, dan ik al schijn.
Ik geniet dit schouwspel met bewust plezier,
want ik ken ook het broekbewonend dier,
dat gul kan lachen met mijn oude dag en met
mijn compliment: je woont niet in een flat.

NOG DILETTANTE ?
Haar haren zingen nog meer dan haar mond,
overal langs haar huid,
een kleine hymne zinnelijk-gezond,
nog onbesmet van fluit en duit.
De vogeltjes van haar ogen acteren
mede, al naar zij plooit haar lippen rond.
Zij speelt niet alleen voor eenzame heren
van later, maar ook voor een eigen: terstond!
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ONGEDULD
Hij haalde haar uit de bloemen van haar kleed
en vlijde haar in het licht.
Zij keek, of zijn houding was gereed
en schikte nog even haar gezicht.
Maar toen hij nog eerst iets deed
aan haar ceintuur,
werden haar wangen dubbel vuur.
Haastig werd zij opgestaan,
nam haar kleed en is gegaan,
snauwend: ik ben niet te huur!

ONTMOETING MET DE SLAAP VAN
EEN ANDERE
Daar moet ik toch glimlachen om die slaap,
bewerend, dat hij van mij is,
hij, vreemdeling, die niet van mijn klei is,
al lijkt zijn haar op dat van mijn knaap.
Gelukkig is er nog de wind om in te wandelen.
Slaap van een andere, al ben ik erg aan slaap gehecht,
jij bent verkeerd! jij bent voor mij niet echt!
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OUDERWETS
Raapt een dichter 's avonds een ster uit een poet,
dadelijk staat een jonge vrouw naast hem.
Raap je ze op gezicht of op gevoel?
fluistert haar haast-stem.
Op beiden. Ik kan er weer iets voor kopen.
Als ik haar aantal punten raad,
koop ik dan mee?
Zijn de winkels nog open?
Het lijkt al zo laat.
Zij heeft vijfpunten.
Ik meen niets geks:
je bent van de revue, neem haar als cache-sex!
Is dat niet wat ouderwets?
PAN-MANNESK
Tussen de bloemkool van haar leugens wandelen
en iets zoeken om die to kopen.
Heel alleen als pan-man handelen,
zonder water, zonder stoken.
Met maar de vraag: hoe kom ik klaar
in deze leugenbazaar
en hoe krijg ik dit Ales gaar?
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PARAMAGNETISCH
Zij droeg geen bril, wel twee libellen
en keek er hem door aan.
Haar ogen wilden hem niet vergezellen
en ook niet Iaten gaan.
Zij poogde hem er mee vast te houden,
zo dat hij staan bleef, waar hij stond
en tussen hen sprong van haar ogen goud en
rood om hem te nagelen op haar droge mond.
PEULVRUCHTEN
Daar komt een vrouw!
Aan de ene voet draagt zij een boon als schoen,
aan de andere voet een erwt.
Zij heeft niets anders aan.
Wat moet ik doen?
Haar groetend, langs de platte straat gaan staan?
Of moet ik knielen en het roze en groen
der lintjes, die haar schoentjes strikken vast,
van zeer nabij bewonderen?
Wat wordt haar schoonheid dan een last,
vooral van onderen!
En toch draagt iedere vrouw
aan ieder andere voet
een andere schoen, maar altijd staat het goed,
voor wie niet beter werd!
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PROEVE VAN EEN AANHEF TOT
EEN KOUSEN-ADVERTENTIE
Aan alien, die zaken doen met benen, sa1ut!
Hier is de kousenkaart van Tumetues
d'Outreseine! De kuiten van Marie Burloz,
als die komt zitten naast mijn bureau,
lijken op die van Cardamine,
maar dit is meer een manier van zien.
Dus gaat dat zien!
Laat het liever gaan om het sluitend voelen,
dat is een exquis genot naar keuze
met het respect van een aesthetienne-masseuse.
Zei ik nog iets?
Ja, er is waarachtig,
in centimeters iets van + 88!
SCHIJNHEILIGHEID
Meisjes met hoepel-spiegels liepen
rond in de zon van mijn sluimer en zie,
nog vlucht in het hoge lover der iepen
hun vogelen-schaduw en -melodie.
Ik herinner me niet meer wat zij zongen
en hoe ik er door werd aangeraakt,
noch hoe zij plagend over mij sprongen
met hun edel en flikkerend naakt.
Ik weet alleen hoe ik heb gelogen
en deed of ik hun schoonheid niet zag
door de wimpers van mijn aanbiddende ogen
heel die stralende hoepel- en zonnedag.
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SIERLIJK DWINGEN
Zij houdt haar jeugd naar hem gebogen,
de bloemen van haar kleed
duiden hem, wat hij weet.
Er is geen tijd voor peilingen in de ogen.
Haar rondingen zingen: de tijd vliedt snel,
gebruik hem wel!
Nog even heeft zij haar kop gelegd
langs de haren van zijn nek
en 't bevel met haar wazige mond gezegd:
zoen me volkomen gek!

TE ZIJNER TIJD
Er zijn dingen om na middernacht te zingen,
maar voor een uur.
Ik luister al in het zachte zwart. Het zijn dingen
van het Vuur.
Het kan ieder man overkomen,
dat hij dus nog zingen moet,
terwijl de lampjes van zijn dromen
nagloeien in zijn bloed.
Hij mag niet te zeer ontwaken
of te helder zijn
en de gezongen dingen raken
in de maneschijn.
Die zijn er alleen voor een open plek
aan de donkere kant van een rozenhek.
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VERLOOFDEN
Als hij mij een hand geeft,
kleedt hij mijn vingers uit.
Toch verlang ik zo naar dit
contact met mijn huid.
Als hij met een vinger de split
van mijn vingers beroert, word ik rood
en voel ik mijn schoot.
Wij glimlachen, het doet ons goed.
Is het wel, als het moet?
Maar ik geef toe
en doe, en doe, en doe.

VERTONING
Er wolkt een groot vleeskleurig licht

met rode kernen in.

Nergens een romp of een gezicht,
al merk ik een begin.
Het wordt hier eigenzinnig warm,
er komt iets aan, houdt stil.
Ik groet te vroeg een bovenarm,
zich werend tegen een wil,
niet te ongaarne opgelegd,
mits er nets over wordt gezegd.
Ik breng nog een hand aan mijn rechteroor,
maar de vertoning gaat al door.

534

VOLGENS CITAAT
plaisir delicieux et toujours
nouveau d'une occupation inutile'
HENRI DE REGNIER

Te luisteren naar het nieuws uit de kersen
in het lavendelblauwe glijden van de tijd
en zo mijn ogen te verversen
met deze intieme ogigheid.
De bloeiendste kersen niet te vergeten
en daar de ene uit te kiezen,
die men, ook al zou men beter weten,
het minst ongaarne wil verliezen.
Dan nog er een dag mee rond te lopen
om een hoedje voor op haar mond te kopen.
WAFELEN NAVELEN

Jets tussen een wafel en een navel
vroeg mij nog mee voor de nacht.
Dromen of langs een rafel
maneschijn de wacht
houden bij een droog kindje tot morgenvroeg?
Neen, geen kindjes!
Wafelen navelen!
Navelen wafelen! *
is mij genoeg!
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POUR LES GRANDS PLAISIRS

BLAUWE HANDSCHOENNOCTURNE
Als ik die blauwe handschoen draag,
ga ik ergens naar de Nacht.
Ik stop er haar mond mee, met zijn vraag:
heb je toch aan mij gedacht?
Wij behoeven ons niet meer te vervelen!
Wij zijn nu zo vrij en zo groot
en kunnen met alle sterren spelen
in solfer-geel, bliksemgroen en -rood.
Of meen je soms, ik ben gekomen
om lui te zijn en maar te dromen?

DISCOFIEL
Bij de bevruchting heeft zijn moeder een trompet gehoord
of een tenor-trombone.
Hoe ook, wat klonk dat ruim en ongesmoord
en blonk dat als de zon!
Zijn liefste speelgoed werd een trompet
en wat hij blies maakte de vogels jaloers.
Zijn moeder heeft daar vaker op gelet,
het klonk zo aandoenlijk-boers.
Nog nu wordt hij bedwelmd, als hij het scheuren
van het koper der fanfares hoort
en voelt hij zich door dit gebeuren
tot platen-koop weer aangespoord.
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EET MEER FRUIT!
Ze hebben een man om die geest gedaan,
om die andere geest een vrouw.
Het is nog vroeg. Het paar blijft staan
tussen groen, bloemen en hemelsblauw.
Dadelijk zullen ze in elkander kijken,
vooral waar zij rood zijn en opengaan
voor het spel van geven, nemen en wijken
in stoeien met grappig-ernstig slaan.
Zo worden ze moe. Zij sluimeren in.
Het gedicht van de morgen is uit.
Straks treden zij weer uit dit levensbegin
en eten meer fruit.

EGOCENTRISCH
Zij ziet hem niet helemaal in die andere man,
ook al houdt deze laatste haar vast,
als zij zich maar veredelen kan
onder zijn gemechaniseerde last!
Hij is van de goede knapen,
die de kussens niet laten slapen
en waar zij altijd zo veel van houdt.
Al is hij niet naast elk van haar ogen,
zij heeft eigenlijk niemand bedrogen
en is maar inwendig stout,
meer enkelvoud.

GOEDE RAAD
Mocht het nog zijn, dat in uw oude dagen
drie nimfen u een Paris-oordeel vragen,
terwijl hun schoonheid plaatselijk wordt verhoogd,
let niet to zeer op het baden van hun lijnen
in nobel spel met zon- en waterschijnen,
maar oordeel eerst, nadat gij ze hebt afgedroogd.
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JEUK

jeuk is soms muziek van de haren,
vierhandig en vierbenig,
vooral als hartstocht doorgevaren
komt tot drang naar samen
Want jeuk te zingen zonder jeuk te voelen
is iets gauw moe
en wie dekt met een wiegbedoelen
de jeuk bij de andere bevredigend toe?
KRACHTVOEDER

Ik ruik aan de rand van een roemer
en glimlach om een tintelende zee,
waar de schepen dronken op worden
en niet meer willen mee.
Zij weigeren zelfs een haven,
al wensen de matrozen die wel,
maar dit is een kwestie van laven
en niet een van overspel.
Wie wil, die veel bonen moest eten,
daar nog van bij vrouwengeur weten?!
Hij biedt ze in zijn mannenreuk aan
en werd zó aan zijn wet voldaan.
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LILAC FICTION

Ik wil dat gedichtje niet zingen
over die tenen van seringen.
Al vier dagen houd ik het tegen
en kriig het toch niet gezwegen.
Daar is het dan en ik ontken
niet, dat ik de dichter ben.
Hij heeft die tenen geroken

en naar goede oude gebruiken
ze ondanks hun verweer gestoken
onder zijn okselpruiken.
Daarna de opstandigen gesust
en de portretten van hun nagels gekust.
In al haar grootsheid is de liefde liever vies
en dat is geen verlies.
MOEDER EN KIND
Een moeder voelt aan haar kind,
waar het eindigt en waar het begint.
Nu maakt zij muziek er op met haar mond
en geeft het aan de lopende band
mepjes met de holle hand,
gelijk zij zich eertijds verlegen vond
bij haar man, toen die kwam
en zijn plaats in haar lichaam nam.
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OCTAVEN

(Mouvement de canaille)

Niet alle vrouwen hebben zeven octaven.
Er zijn er ook met minder,
maar voor de lieflijkste van hun gaven
is dat de hinder.
Of ze met hun lippen of hun ogen liegen,
hoe hun melodieen om 's mans oren vliegen,
of men de toetsen kan kittelen of slaan,
er is ene octaaf en daar komt het op aan.
Die hebben de vrouwen met de zeven altijd
en worden ze ook niet meer kwijt.

OORDEEL VAN PERROEN

Drie jonge vrouwen kwamen over het plein:
een met een roos in de rechterhand,
een met een roos aan Naar hartekant
en een met een roos in het midden.
De stad stond er om in de zonneschijn.
Drie tinten rozen en nog geen tuil?
De vrouwen keken elkander aan.
Zijn wij misschien to ver gegaan?
Is het bier kittelen of bidden?
Wij zien geen man, wel een zuil.
De jongste zei toen tegen de kolom:
doe wel en zie niet om!
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SCHADELOO S STELLING
Hij, die haar nacht beschadigen kan,
gelijk dat in polis `beschadigd' heet,
is een expert-verzekeringsman,
die alles van alles weet.
Maar hij, die haar nacht heeft aangerand
terwille van een lied,
bij haar zwarte broek als zijn moederland,
is dat een bandiet?
Wiji zijn constitutie niet anders kan
en hij liever niet alles van alles weet.
Als iedere vrouw maal iedere man
maken ze elkaar toch compleet!

SCHOONHEID VERHOGEN
De vrouwelijke zielen heupewiegen
weer aan het oppervlak van de aarde
om hun huid te zonnen
en de mannen te bedriegen
met de valse waardebonnen
van het verworvene in de krullen
en in het onbehaarde.
Want die schenken het gespaarde
toch aan de bekoring van de nullen,
eer er slapen wordt gegaan.
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WINDKRACHT 5
Zij hoort de bomen gaarne zo ruisen
en werd niet binnenshuis gemaakt.
Het was in dartel Juni-suizen
toen haar ouders door het bos werden aangeraakt.
Met haar fraaie dagpauwogen
wordt zijn wijsheid vaak gehoond.
Eindelijk doet zij onbedrogen
en al kost hem dat een nieuwe hoed,
nu zijn neus haar pruik weer bewoont,
is alles weer goed.
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POUR LES DtSAGREMENTS

AQUARELLIST
Ik sta daar als verloren
met mijn ogen to aquarelleren
een hangslot om haar oren,
al moet dat perforeren.
Ik gun haar echter geen bloed genoeg
en geen kleur, geen stipje karmijn.
Zij bedriegt de mansheid laat en vroeg,
voor wie bedrogen wil zijn.

COMMERCIEEL
Ga eens in de verkoop-stand staan
boven je dijen en fluister:
`ik ben subliem';
alsofmijn handen al teder gaan,
waar elke vrouw is zo duister
en donker en licht zo intiem.
Maar blijf met je ogen van mijn ogen,
ik weet hoe je de klanten bedot.
Je temperatuur is juist uitgewogen
en je verkoop nooit het Grote Lot!
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DANS VAN EEN GEPARFUMEERD
GERAAMTE
Geen rozen heb ik meer in mijn ogen
en geen kersen meer op mijn mond.
Ik word niet meer door winden bewogen
en ik mis de sfeer van mijn achterfront.
Je mag met je neus in mijn bekken duiken.
In mijn tijd van gitaar
was ik daar vers
en met prachtig, zwart haar.
Er stinkt nog wat, maar jij mag dat wel ruiken,
want jij bent niet van de pers.

DOZEN
Twee dozen worden mij toegeschoven,

een met kleuren en een met haren.

Wat moet ik daar mee doen?
Meisjes maken met het Ware,
met het Goede, met het Schone en vooral groen.
Ik heb geen zin dit to beloven
en houd de dozen eerst onderstboven,
maak er dan wat meisjes mee,
leugenachtig, lelijk en boos,
maar tot troost Beef ik de roos
van hun mond verguld op snee.
Is dit eenmaal zo geschied,
verandert de stand van de dozen het niet.
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GANGENSTELSEL
Toen hij het geslotene had opengedaan,
deed hij het schielijk weer dicht.
Het had geen zin meer er in to gaan
ten koste van zoveel licht.
Hij smijt met zijn rood en soins met zijn geel
en een enkele keer met zijn blauw,
maar zoekt al lang niet meer een juweel
in het gangenstelsel van de Vrouw.

HAREN
In het Spanje van mijn piano rommelt de donder.
Tussen de toetsen drijft een blauw-zwarte haar.
Ik kijk naar de vrouwen, de ene is blonder
en de andere meer hazelaar.
Er zijn ook nog vrouwen buiten.
Waaroin zou ik er naar fluiten?
In het Spanje van mijn piano ziet de maan
een bloem op de rug van een bliksem vergaan.
Reik mij die rode haren daar eens aan!
Neem die blauw-zwarte maar mee!

KISSPROOF-OMA'S
Er komt een rood over alle monden.
De oudste vrouwen worden nog gek
en de lippen horizontale wonden.
Ik wend mij of van de vrouwenbek.
Mijn dierbaar Rood wordt zO ontwijd.
Naast de stoet van rood-op-snee
gaap ik, alleen met mijn eenzame spijt,
om zulk en zoveel vrouwen-vee.
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MANDATARIS
Ze wilden mij vannacht doen zingen:
Een naakte vrouw is een hemd zonder naad!
Ik heb me niet laten dwingen,
dit staat niet in mijn mandaat.
De jaren hebben mijn rug wel iets gekromd,
maar dat heb ik toch verdomd!
MIKROKOSMOS
Er zijn nog altijd kleinere ogen,
die altijd kleinere dingen schouwen
en mee zich buigen voorbestemd bewogen
naar almaar kleinere vrouwen.
Er is nog steeds een kleiner verschiet
om er vooral to snuffelen naar de yore,
maar evengroot blijft het verdriet
om wat er nadien wordt geboren.
MISS VAN ONZE STAD
Daar heeft de zon op dat plat gezicht
van die jonge vrouw haar versie gemaakt:
twee nieuwe ogen, een nieuwe mond,
een nieuwe neus, alles naar haar nieuwste licht.
Het rouge van heden werd niet verzaakt
en ligt op haar lippen, vers en terstond.
En nu komt het tot dit mijn gedicht:
waar de Zon al zo veel heeft vergeven
en ik al zo veel heb liefgehad,
ben ik bij haar advies gebleven
en scheld ik die vrouw tot 'Miss van onze Stad'!
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NACHTSTUK
Een deur slaapt in een Bevel onder de schijn
der straatverlichting. Daar is het dus stil.
Of de andere deuren nog wakker zijn?
Ik kan er eens langs gaan en moet het, ik wil
wel eens porren.
Korn je nu nog kaarten ?
Neen, ik verkoop maar katten met gouden staarten
en met zilveren snorren!
NEUTRAAL
Over een steeg vol ruikende vrouwen
galmen de slagen van middernacht
neutraal. welverwacht, en: nooitgedacht
langs de bouwvallige gebouwen.
Een oud-muskus gevoel met bidden
waart om kleren onaangeroerd,
maar alles speelt zich toch of in dat midden
reeds beiderzijds en vaak ontvoerd.
NIET ONSCHULDIG?
Zeg niet: de bloemen hebben niets gedaan
vandaag. Kijk goed toe en zie de sporen
van insecten over hen gegaan.
Gingen er al sporen verloren,
vele bleven staan.
De zon heeft mij dit toegelicht,
toen ik keek van onder een margeriet
met zulk bijzonder plantengezicht,
dat ik het ongaarne verliet:
Bloem, waaroin mis ik hier de wangen,
door mijn handen steeds zo graag gevangen?
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NIKKEL-ALLERGIE
Over het schaakbord van het licht der maan
en de schaduwen van de bomen
is het vlees van een man gekomen
en een huis ingegaan.
Hij heeft er niet eerst aangebeld,
door de sleutel werd zijn komst gemeld.
Wat hij daar verder heeft gedaan,
gaat mij niet aan.
Om dit eigen probleem zonder rood of blauw
blijf ik op het stedelijk schaakbord staan:
nu nikkel zo schadelijk is voor de vrouw,
wat wil men dan nog op de maan?

NOCTURNE NA DE REGENBUI
Er ligt een zwarte mond op de straat

en tussen de snede der lippen een traan.
Het is nacht. Is het zo vergaan,
wie het zo vergaat?
Lever wacht ik het antwoord niet
en zoek een open raam.
Drie meisjes zingen eenzelfde lied
om eenzelfde naam.
Of zijn het er twee en heeft dat een
niet een donker gat onder de punt
van haar neus? Om het verdriet dat haar alleen
deze nacht werd gegund.
En zijn die beide anderen vals
tot diep in de hals?
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OGEN VAN EEN SLAK
Daar danst in haar schoentjes van zonneschijn
met een taille naar Empire,
gekorfd in b.h. van wit satijn,
een onbezonnen dier
met ogen van een slak.
Maar dit dier is er een van het zwak
geslacht en dat speciale mensenhaar,
niet overal openbaar.
Dreigt er dan nog gevaar?!

ONBEKLAAGD
Het kan beginnen met zwarte
vogeltjes vliegende horizon-breed.
Zij willen nog zijn fluwelen harten,
want zij achten mij niet gereed.
Zij willen mij het groot leed vergoeden,
zo zonder licht te zijn.
Maar fluweel geeft geen muziek en voor hoeden
blijven zij iets te klein.
Zo kunnen zij alleen gedragen
worden door vrouwen en die beklagen
mij niet; ik hield ze voor de mal
met alle emblemen van hun kengetal.
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PEINS MAAR, POETA!
Ik peins weer op het vrouwelijk beginsel
en over de dameshoed.
Gedrukt mediteer ik het ogenspinsel:
of zich mijn licht daaraan verschemeren moet?
Ik sleep mijn weemoed om de vele gedichten,
die ik dan niet meer samenrijmen kan,
wijl ik niet meer heffen zie de vrouwengezichten
naar hun universele Zonne-man.
Heel traag vreet dit een doling door mijn geest,
maar is het eigenlijk niet mooi genoeg geweest?
PERIODIEKE VERWILDERING
Er komt nog wet eens een brandende kaars
op bezoek. Ik laat haar in mijn blauwe kamer
en luister, hoe zij zich naar het paars
tracht to zingen, al maar voornamer.
Zij weet, wanneer ik haar nocturne beschouw,
het is ook nacht
en wiegelt verwaand uit mijn kamerblauw.
Wij hebben elkaar weer in verdacht,
een brandende dame en een blauwe heer
begrijpen elkaar niet meer.
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REUKCIRKEL
Als de stank in die cirkel ook verhuist
naar het buitenverblijf van de geur,
blijft toch kattenlucht tussen de rozen.
Er helpt daar geen wind tot klanken verruist
in de tinten van de lieflijke kleur
op kleine flacons en luxe-dozen.
Ik klim in de cirkel en nijp dicht mijn neus
om dat kattenparfum to ontkomen,
al wordt zij daarom niet verleid tot een keus:
naar reuk van ongebruikte condomen.
Maar als ik die cirkel straks weer verlaat,
is dat nog geen oudemans vrouwenhaat.

SCHULD DER FANFARE
Wist ik maar wat ik geslapen had!
Blauw en zwart waren er in vele tinten.
Ik ging met een meisje door de stad
en glimlachte om haar noppen en linten.
Was maar niet die muziek voorbijgegaan,
dan liepen wij nog naast elkander!
Nu nam zij van mij niet de stelling aan:
een fanfare is een geloof, gelijk een ander.

TEGENVALLER
Vandaag heb ik mijn hoofd verhuurd
aan de Lente en ik heb nog geen spijt!
Ik weet niet wie Haar mij heeft gestuurd,
maar wel, Zij voelt zich gevleid.
Zij heeft met haar bloesems mijn schedel belegd
en mij zo aan de Zon getoond.
Toen... hebben die Twee elkaar dingen gezegd,

waarin ik niet werd verschoond.

JSI

TOURDENEZ
Mijn neus rijdt uit de Singel van de Reuk
en gaat nu door de Laan der Duizend Weken.
1k ben wel oud, eigenlijk uitgekeken,
en glimlach om de Schouwburg van de Jeuk.
Toch stel ik nog belang in Duizendschonen
en singulieren van gelijk formaat,
maar in de Buurt der Reuken van Matronen
voel ik, al blijfik heer
bij alles wat ik constateer,
toch hoe die glimlach over mij vergaat.

TREK
Die stoet van aarsen om mensenogen
vijandig aan het bloed
en eisen tegen het denkvermogen
over het hoogste goed!
Hij weet alles en wil niets leren.
Is hij echter niet overal gek?
De kleuren maken immers de kleren
en de kleren toch de trek!

UITGELEEFD
De zon schijnt en een vrouw kijkt in een kleur.
Zij keert haar om en houdt ze voor het licht.
Genietend gaan haar ogen daarbij dicht.
Wat is het toch, dat ik bier zo gebeur?
Maar ik moet zwijgen, anders benoem
ik haar tot uitgeleefde bloem.
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VERWENST SIGNAAL
In mijn schedel krauwt een chrysantheem
haar bloemblaadjes samen.
Zij zijn in de kleur van een eczeem
zonder nadere namen.
Alleen, dat het erg onrustig is
en niet meer zo helder als normaal
in een gezonde dichternis,
werd een verwenst signaan

VISITE
Of die stappen buiten haken
en de wind hun geluiden verdeelt?
Ik denk aan twee schoenenzaken
en voel mij bijzonder verveeld.
Ik weet, hoe die voeten daar schoeien
en welk soort leer daarbij gaat,
maar die stappen dragen bemoeien,
waar ik nooit mee was gebaat.
Zij zijn niet te weerhouden, hoe fel
ik wilde. Daar rinkelt al de bel!

VROUWENHATER
Vraag niet, wat ik weer dicht!
Ik rijm niet om te verbazen.
Ik doe mijn onnozele plicht
en zoom damesgoed met een stet azen
en tienen
van een modern spel kaart.
Jets anders kan er ook voor dienen,
maar ernst daar tussen taille en kruin!?
Neen! Al zoom ik nog zo scheef en schuin,
het eind van mijn ontroerende vaart
blijft de onder-reuk van een kattestaart!
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VROUWENWAAN
De vrouwen verheffen zich de hoogte
van hun hakken naar het licht.
Niet om de mannen in het oog te
houden, maar om de redding van hun gezicht.
Zo willen ze beter demonstreren
in stoffen of er zonder,
hoe zij missen de poezie van de heren
en heel het mannelijk wonder.
Zo trachten zij zich te beleven
met een grootser schijn
en veel wordt hun dat vergeven,
wijl ze ook moeder kunnen of moeten zijn.

ZAADHANDEL
De schrijdende zaadhandel van een man
komt of op een wijkende vrouw.

De poezie, waar een man soms van uitgaan kan,
verliest zich in een flets dagelijks blauw.

De accessoires van het rode licht
en de dingen der ontvoerende sfeer
missen nog altijd hun aangezicht
en de schrijdende zaadhandel blijft een mijnheer.

ZO EXCLUSIEF
Voor de oppervlakte van een geliefde
te staan als een ontriefde
met een jaloerse grief.
Wie heeft haar oppervlakte ook zo gezien,
lang- of kort-geleden misschien?
Wie heeft zich over haar gedoken
en haar zo geroken?
Dit laatste is juist zo exclusief!
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ZOMERMORGEN
Lila voormiddagmist, ruiten
van een bus, rose zon, een jonge vrouw.
Zij kijkt overal naar buiten
en overal is het loom en lauw.
De chauffeur heeft zij het al verteld.
Hij kijkt zo on-ontroerd,
want haar borsten worden zonder extra-geld
tot aan haar halte mee vervoerd.
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POUR LES PETITS CHAGRINS

B OVEN HAAR FRAME
Dat meisje op die fiets
bekijkt mijn verte als iets.
Ik zie het aan haar wezen,
Zij heeft mijn Franse Les gelezen.
Haar ogen doen het bijzonder wit
tussen haar wenkbrauwen en gebit.
Van haar broer had zij het vernomen.
Die wist het weer van inij.
Maar wie nog naar de Franse Les kan komen,
voor mij is dit voorbij.
Ik weet het dubbel, nu ik het ook verneem
uit die meisjesogen boven haar frame.

COMPLEXIE
Ik kan die geschilderde ster
nemen om haar middel zonder mijn mouw
to branden.
Ook al gaan haar ogen er
als die van een onrustige vrouw
naar de punten van haar handen.
Het staat in haar contract:
mijd elk bewust contact.
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DICHTERSLAAF
Ziet men een dichter naar een van zijn gedichten gaan,
vraag niet: wie heeft je dit weer aangedaan?
Houd je terug en blijfliefst ongemerkt,
meestal is hij reeds overwerkt.
Toch moet die dag dat gedicht er uit.
Heb meelij met zijn schoenen, hoe die schuiven
over de naakte straat. Om fluit en duit
moet hij een keer te meer tot waar haar voetjes wuiven.
Een dichter met nog zulk een edele ziel
niest zijn gedicht, ruikt hij het fragiel textiel.
Hij deed dit gaarne open
maar het gewiekste licht
toont trouw de paragraaf:
laat liefst die rommel dicht!

EEN ANDERE KEER
Als ik de bomen ruisen hoor,
denk ik aan een gebit.
Hoe vaak stond ik er voor
onder het bovenste lippenlid.
Welke fantasieen spon ik er om
en hoeveel?
Zonder mijn mond te roeren, vroeg ik: kom!
en dat werd nooit mijn deel.
Ik verneem in elk nieuw ruisen steeds weer
de belofte: een andere keer.
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EN GA
je bent al oud en denkt niet meer zo veel
aan mijn figuur.
1k weet, je nam genoegelijk je deel
aan ons postuur.
Kan ik iets voor je doen,
nu ik nog zo bij je sta?
Ja, dit. Weeg mij die klank en ga!

FAIS MOI UN CHEQUE!
-

De kus-apparaturen gaan weer open
van onder-verlangen naar een stel geluk.
Moderne lippentinten wensen te verkopen
hun snoepjes onder de begeerde druk.
Gelukkig, ik heb niets meer te kiezen
en wat mij treft, verhefik tot gedicht,
als ik nog maar wat, zonder te verliezen,
kan kaarten met het geldeloze Licht.

GITAARSPEL
Het lint vertelt aan zijn lieve hoed,
wat de man speelt op zijn gitaar.
Het is een verhaal van zaad en bloed
om de geur van een kind met vrouwelijk haar.
De hoed begrijpt en knikt gedwee,
maar het lint gunt de hoed geen rust.
Wie toch van die gegitaarde twee
heeft de verkeerde vrouw gekust?
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INSPIRATIE
Ongeklede benen worden plots langer
naast de verlaten sluitende gewaden.
Al is het bier niet meer hartstochtelijk zanger,
hij voelt zijn vingers aan zijn handen laden.
Waar vindt hij nog een harp, want hij wil zingen,
van wat zijn lichaam voortaan zwijgen moet
en de ongeletterdste van stervelingen
in volle mankracht nog fonkelen doet?

LAATST CONTACT
Er dwarrelen maar handen naar beneden,
eenzame handen en handen hand in hand.
Uit de veelheid, soms over elkander gegleden,
vlokken zij naar geen einder en geen land.
Ik kijk goed toe, zo ver mij dit wil lukken,
of ik er niet enkele van herken,
maar dan lijkt het, of ik er zie rukken
van onwil aan de lucht, wijl ik het ben.
Ik meen, ze huiveren om dit laatst contact
van wat herinnert aan vergaan contract.

MANOEUVRE
Zij heeft haar meisje naar die kleur bewogen
en eindelijk is ze er ingestapt.
Nu rijst zij voor mijn mediterende ogen,
als uit haar eigen huid ontsnapt.
Zij hoeft niet naar vleugels to groeien,
die komen aan,
want wie merkt niet onder hun stoeien,
hoe ver zij van hem blijft vandaan.
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MOETIK NOG GROETEN?
Ze hebben weer dwaasheid in een vlees gedaan
en ergens begin ik te zingen.
Maar, Zon, Lucht en Water, gaan mij die nog aan:
als liefste levensdingen?!
Mijn wijsheid weet, als het vlees oranje wordt
en de plooien van de rokjes blauw,
word ik beleefder en neem ik het bord
van mijn hoed of voor die theemuts: de moderne vrouw.
Eigenlijk gaat dit ook al boven mijn vermogen
en moest ik liever doen dit grijzers:
letten op de kleine wijzers
der instrumenten van de urologen.
-

MUSIQUE POUR
LES SOUPIRSDUPOÉTE
De tijd, zich met iemand verenigd te voelen
tot een dubbele mond, is voorbij,
al poogt zich soms nog iets goed te bedoelen
na het verzomerde hooggetij.
In dromen nog eens te onderzoeken,
of aan onbeschilderde mond nog zit,
in de plooi van een der lauwroze hoeken,
de bloem van een glimlach, wat helpt mij dit?
Ik moet 's morgens toch op naar de werkelijkheid
tussen zeven en acht van de lopende tijd.
En komen nog oudere monden aan,
er is toch geen unie meer aan te gaan.
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NACHTBLOEI
Het is weer nacht. Een meisje zingt op straat:
ik ben niet helemaal van sublimaat!
Stilte. Nog latere meisjes bezingen
de naden van hun hemden zonder naad.
Het wil door de ruiten tot mij dringen,
maar mijn te laat blijft een te laat
voor dit tourisme van de stenen,
voor deze nachtbloei van de vrouw.
Toch zoek ik en zoek ik: waar zijn mijn benen?
Ik vind ze niet meer zo gauw.

PARADIJS-GRIJS
Mensen met broeken aan van lucht
zoeken de zin van de zon.
De mannelijken ontwijken met een zucht.
De vrouwelijken menen, dat het anders kon
en eisen broeken van licht.
Goed voor de ogen is beter zacht-zicht!
Dat maakt een dichter geen vrouw meer wijs,
al loopt zij al in grijs-paradijs!
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STANK-STIMULANS
Het vrouwelijke stinkt de verleiding bijeen
om het mannelijke te chanteren.
Het neuriet en draait daarbij, om een steen
zijn stilte te verleren.
Het mannelijke weifelt, maar als het moet,
schoon het liever iets anders deed en
het weet, het is voor hem niet goed,
is het wel tevreden,
eer het knielt en ruikt aan de vrouwelijke bloem
van crapule, die ik
opzettelijk een ogenblik
als dit, niet anders noem?
`SUN'S BEAUTY SHOP'
Ik kreeg een boodschap van het Firmament:
Vriend, wat loop jij daar met die paarse brief?
Ik had me tot de Volk Zon gewend
om gratie voor een vrouwelijke dief.
Las je al wat in de brief geschreven staat?
Nog niet,in goud prent op de envelop
een stralen-zegel van `Sun's Beauty Shop'.
Wie van de Twee is nu het meest gebaat?
De Zon met de Vrouw zijn toch een syndicaat!
De Vrouw is van de Zon de beste klant en
voor het zonnespel de veilste afgezante,
maar elke winst door beiden graag behaald,
wordt door de drager van de paarse brief betaald!
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TERUGHOUDING
Zij stond met haar naam op haar mond
onder zijn ogen en keek op.
Hij wilde hem niet weten: te boerenbont
in de verbeelding van haar kop.
Zij zag zijn glimlach om het zijne,
zonder dat die iets zei.
Onrustig leken haar buitenlijnen,
begrijpend: nu begeert hij mij !
Hun glimlachen konden niet blijven staan
en zijn hun mond weer ingegaan.

TOEN WERD IK MAAR ZIEL
Die extra-suizelende zangerij
van het voorjaar komt al naderbij.
Ik hoef niet meer te blijven lopen
in mannelijk gevaar
en niets meer te bieden of te kopen
op geen enkel lokkend gebaar.
Al werden de lantaarnen nog kousen
met een begeerd profiel,
mijn lichaam kreeg al lang adieu
en toen werd ik maar ziel.
Zo'n ziel van op de Louteringsberg
of even erg!
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VERSTOTENBLOEM
Ik had een extract van mijn gedichten
in die bloem laten vloeien
en zij werd al beter.
Zij begon te gezichten,
haar wimpers gingen groeien
en haar lippen werden weer heter.
Toen heb ik haar drukke mond gesloten,
haar met een tik op al haar wangen verstoten
en nu is zij voor straf
bloem-af.

VERVOER
Hij vervoerde haar reuk in een broos doosje
en bracht dit te voet naar het park
bij de vijver met de hoogste fontein
om de regenbogen van de zonneschijn.
Het doosje werd op het water gezet
en dreef rond de bui van de zonnevonken.
Hij heeft daar niet zo op gelet,
tot hij droomde, hoe zij voor hem kwam staan:
Wat heb je weer met mijn reuk gedaan?
maar toen was het doosje al gezonken.
—,

WAAR HEB JE DE SPIJT?
Ik kijk naar haar onbeschreven huid,
of ik een gedicht er tegen moet schrijven
en dan naar mijn pen, het wil er niet uit
en dat kan zo niet blijven.
Mijn gedicht moet tegen haar wijzerplaat,
want waar zij staart, kijkt zij tijd.
Daar doet de wang links in haar gelaat,
of zij zich voorbereidt.
Zij merkt aan mij, hoe het overgaat
en vraagt: waar heb je de spijt?
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POUR LES GRAND S CHAGRINS

BORSTVOEDING
Het meisje, dat haar tepels
telkens doopte in 471i en ze hem
dan als een moeder haar borsten gaf,
wil dood zijn voor hem. Als lege lepels
doen haar ogen blind en haar stem
vlucht, waar zij spreekt. Dit zij zijn straf.
Maar die wordt niet door hem aanvaard,
juist hij heeft haar zijn trouw bewaard.

DRIEHOEKEN
Als de dames dragen kapjes van rozijnen
en de heren hoeden van wittebrood,
wordt het tijd een poos te verdwijnen
en niets te zijn in het groot.
Het is ook beter te zwijgen,
als die twee soorten op een plein
trachten elkander te krijgen
om driehoeken te zijn.

HUIZEN VAN LELIES
Waren het er vijf, waren het er zes?
Sinds het verschijnen van mijn Franse Les
kocht ik huizen van lelies.
Ik plaatste ze in de zon en keek er door,
speelde er mee carrousel, de kleinste ging altijd voor.
De Franse Les heb ik hun niet geleerd.
Lelies hebben mij steeds geruineerd.
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LAATSTE GARDE
Een vrouw, ook in haar huid uitgegaan,
wandelt achter haar laatste garde.
Ik kijk, of zij niet op die hoek blijft staan
en zie haar loop volharden.
Ziet zij dan niet de kaartenman
uit het fopspel van dit leven?
Of wil zij hart-dwaas zijn en kan
zij zich nog zonder garderobe geven?

MISLUKT CONTACT
Zij koos direct de linkerwand
en belde aan het hart van die man.
Voor mij Been thuis? Hoe kan
dat? Heb ik verkeerd op de knop gedrukt
en is het contact mislukt?
Zij was zo goed gedresseerd
en wachtte daar in haar mooi geheel.
Was iets te weinig of iets te veel
geparfumeerd?
Een siddering vloeide om haar rechterbil,
maar zijn linkerwand bleefstil.

NAAR HET `SLACHTHUIS'
Nacht. Die gesluierde veestapel komt
weer aan en ik ga opzij.
Al wat daar op vier mensenpoten dromt,
kijkt mij aan en draaft voorbij.
Boven de bolgewaaide hemden gaan
grauwe vegen zonder eigen licht
met een overbelichte eigenwaan
door een onderbelicht stadsgezicht.

566

NON DE...!
Sinds de kleren zijn uitgevonden,
kwam er de jonge en de oude zonde,
maar er is geen groter zonde
dan die van de kleren uitgevonden.
Klaag nu niet, dat koude en zon de
schuld zijn,zeg toch onomwonden
in keurig Frans namens mij en U
non de
..!
En dat alles met een tikje
boosheid door mislukte nood
om een alleraardigst strikje
aan een vrouwenpoot.

ONMACHT
Verborgen lichamen in verborgen kleren,
maar in het openbare licht.
Grim glimlachend poog ik mij nog to weren
met het schildje van een kleingedicht.
Avonturen van voetjes met voeten,
geleidelijk verleid,
kruisen in verstolen stoeten
mijn uitgemeten tijd,
die zijn blauwe cijfers zag vergroten
al werd hun glans ook wazig en dof.
Met een oor tegen de gesloten
piano bijt ik in een rote stof.
-
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OUDERDOMSE SPIJT
Zij fietst binnen haar meisje in het licht
en neemt de zon onder haar rode jas.
Haar ogen niet alleen, heel haar gezicht
is zongekoesterd glas.
Ik kan niet meer in haar muziek geloven,
zo voel ik van mijn actualiteit
de glans van de vuren cloven
met heel mijn ouderdomse spijt!

REMMING
Tegen de nacht zal ik het zeggen,
dat ik in een ander bed
nog eerst eens rustig wil overleggen,
waar ik op heb gelet.
Ik moest te veel ondervoelen
vandaag en ben nog verward.
Ik zoek een kast om zacht te koelen
de nagloei van mijn hart.
`Te oud! Te oud!' zingt een vlinder
op een nieuwe, zich zonnende, bloem
en dat is waarachtig mijn hinder,
nu ik mijn remming zo noem.
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STATUE
Het moet een kapje met zwarte vergeet-mij-nietjes zijn,
om het gebeurde rond dit kindje to vergeten.
Het glimlachen wil ook niet in deze zonneschijn
en er wordt niet eens gesproken van geweten.
Hij heeft eens iets verkeerds gedaan,
iets onwelgevalligs voor haar statue
en zij gafzich in al haar majesteit.
Om dit gebrek aan ernst kijkt zij hem nu
on-zonnig-blijvend aan,
en dat voor heel zijn aardse eeuwigheid.

VERLEIDING
Een vrouw met haar hand
aan de wand
van een man naast een mand
vol bellefleuren.
Wat kan bier anders gebeuren,
dan er tot nog toe is geschied?
Grote verleiding en groter verdriet?

VERSMALLING
Al is de mannenwereld maar
een vrouwenlichaam lang en breed
binnen de begrenzing van haar haar
en de behandeling door haar greep en beet,
toch treur ik, wijl mij dit heelal,
waar de sterren der ogen dus in zwerven,
met het meerderen van mijn dagen werd zo smal,
dat ik er aan moet sterven.
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VERSTEEND
Ze hebben een droom versteend
en op een wagen gezet.
Een heldere nacht werd geleend
en alles gereden tot voor mijn bed.
Vergeefs heb ik naar een kus gezocht,
zelfs in steen, als het niet anders mocht.
VISSEN
Wat huil je haast en hangen
oude man, zo laag je wangen?
Zij droeg een badpakje van vissen,
de zon bleef die maar vernissen
en daarvan heb ik er geen gevangen.
Heeft zij je dat niet meer vergund?
Erger, ik heb het niet meer gekund.
VRIENDENKLACHT

Had hij zich dan niet goed geschoren,
dat hij zo prompt dit kreeg to horen:
het landschap van uw aangezicht, mijnheer,
bevalt mij niet meer.
Hij is zijn woede gaan wandelen.
Zijn verdriet sprong al uit zijn haren.
Beweerde hij ooit, dat zijn wangen amandel-en
acacia-bloesems waren?
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POUR LE DESESPOIR

KAART-MEDITATIE
Elke nacht drijft die koning op zijn kaart
langs mijn raam en zegt mij de waterstand.
Even loofik zijn goed verzorgde baard
en spreek met hem over zijn land.
Dat land zal ik nooit vergeten,
maar dichter, wil dit weten:
bij een mooie boer,
die ruikt naar vee,
wordt elke vrouw een hoer!
Tot morgennacht, ik moet nu weer mee!

KALK LIEVER WIT!
Maar zelden kom ik meer over de brug
zo ruimer dan in de straten.
Ik kijk naar de onveilige vrouwengelaten
of tegen de pauze van hun rug.
Zijn daarom al die huizen gebouwd
om mensen te laten paren,
te persen uit de vaderlijke beeldenaar en
de moederlijke snit ?
Kalk me mijn horizon weer liever wit!
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LEGENDE
Vele legenden beginnen rond twee knieen
met hun ruimte voor vele noten.
Niet als rondeval van melodieen
aan het modern ontblote.
Het onsterfelijke gedraagt zich met ogen dicht
en geduld, dat liefde zo kan komen,
al vroeg ik vaker mijn laatste gezicht
van zekere dag: wat heb je vernomen?
Was het wel ernstiger als ruisen van water
of suizen van wind?
Of begon het met de roos, stonk toen als een kater
en huilde het later als een kind?
MIMIEK
Overal in het klakblauw van de lucht roeren
de haar-temperaturen van de geslachten
met hun reclame naar elkander.
Tussen slapen en arbeid op voile toeren
boven de werkelijkheid in de gloeiendste gedachten
sluipen zij Tangs poten en handen er.
Alle voelbaarheden werken mee
naar de diepste Horizon der Twee.
Schijnbaar bloeien enkele lichtjes op het land
en vele duizenden in de steden,
maar het gaat om de mimiek van de vrouwenhand
bij de intocht in haar verwenste schede.
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VERFLENSTE EROGENEN
Alle plezier is in ons,
maar moet worden ontdekt,
alsof ik nog van die zin Bons
en nog iets krijg verwekt.
Och, neen niet ach, wat is dat alles ver!
Hoeveel modes zijn er sindsdien verdwenen?
Wij Leven ook zonder 'Miss' en zonder `Ster',
nietwaar, mijn verflenste erogenen?!

ZE WAREN NU VEEL TE DIEP
Te oud om het toch te vergeten,
blijven mijn ogen strak staan:
hoe achter die loverspleten
alles zo groen kon gaan.
Het is geen sprookje, geen droom en
niet iets van dat ik maar sliep.
Die kousen zijn waarlijk gekomen,
maar zij waren nu veel te diep.

ZWARTST PESSIMISME
Zij gaat recht of iets gebogen,
al naar de stand van het jaar.
Schaduwen kringen rond haar ogen
en tussen de kronkels van haar haar.
Zo zet ze haar voeten en tenen
en verspert de weg van ons gaan.
Loopt liever niet tegen haar aan!
Zij kan niet zingen, zij is geen lied.
Een vrouw is iets van tussen haar benen,
meer niet!
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LES FOLIES MAESTRICHTOISES
1960

A la maniere de
Francois Couperin
dans ses

les folies francaises'
ou les dominos'

Aan
Fernand Lodewick,
bij zijn soste verjaardag
op 16 september 1959,
in literaire- en discofiele vriendschap.

LA VIRGINITE

sous le Domino couleur d'invisible
Al het zichtbare mist dus
de staat van maagdelijkheid
en al mijn kleuren en de bloemen
zal ik met onvervormde spijt
nooit maagdelijk kunnen noemen.
En dan een maagdelijke kus?
Zal ik geen glimlach uit mijn wangen vouwen
en in de maagdenogen staren
met al die waan van spotvertrouwen
om heel dat kunststuk: vrouw en haren?
Zal ik niet zingen: Ga, Onzichtbare!
Je lokt mij niet, je bent ondichtbaar en
acht je mij zulk eeuwig kuiken?
Kan men de maagdelijkheid niet liever ruiken?
Wil, Kleur van het Onzichtbare, nog eens overleggen.
Er zijn veel goede zaken in Maastricht
om het gepast met bloemetjes te zeggen;
ik zorg wel voor een ongepast gedicht!

LA PUDEUR

sous le Domino couleur le rose
Iedere dag trek ik mijn textieltjes aan.
Ga, na die daad voor spiegeltrio staan.
Zie, hoe mij nog een zweempje ontbreekt.
Voel, hoe mijn lichaam daar van spreekt.
Neen, in de stoffen schuilt het niet.
Ik ben niet compleet en dat is mijn verdriet.
Er blijft aan mij iets niet in orde,
mis ik iemand om rozerood te worden.
Als ik er eens van zong of floot:
Roze is mijn mond en blond mijn schoot!?
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L'ARDEUR

sous le Domino incarnat
Zijn ogen hebben een vader gehad
en een moeder, een stralend paar.
Zijn lippen bloeien in een zon-bloed gevat
tussen zijn brandend haar.
Hoe meer ik hem zie, hoe meer ik hem dicht
alle goeds en sterks, ook waar het gezicht
van zijn beeld onder draperieen gaat
tot zijn complete staat.
Moet ik dan met de handen voor het gelaat,
als gebeurde het in stads drukste straat,
door de sfeer van zijn gestalte gaan
en knielen zuchtend: Neem mij aan?

L'ESPERANCE

sous le Domino vert
Kom dan, mijn Plantenrijk, maar mee!
Met al het groen op vogelveren
en op de vissenschubben in de zee,
misschien dat veel kan keren!
Dodecafonisch, soms klassieker,
waar Hoop bloeit, ruist ook muziek er
in die trant, daar moet ik toch heen.
Hier blijfik met mijn eigen ik to alleen.
Mijn armen willen om iets sluiten.
Geel licht noodt achter groene ruiten.
Het lijkt er wel zeer stil.
Ik schrei om Baden en ik wil,
ja, ik wil als kinderen geen sopranen,
wel alten. Waarom?
Kom, Plantenrijk, doe niet zo dom.
Op mijn gezag, wordt beste-weter:
Sopranen ruiken goed, maar alten ruiken beter!
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LA FIDELITE

sous le Domino bleu
Al draagt de Vrouw ook wel eens blauw,
alleen de Grote, Reine Lucht is trouw.
Zolang er geen zeilende wolken zijn
en zij is soeverein.
De blauwste bloempjes luisteren naar
de naam van Vergeet-mij-nietjes, maar
al die blauwe vrouwenogen liegen
in dit snort liefste vormen van bedriegen.
De bruine dan?
Dat bruin van gazellen-ogen?
De Maastrichtse reeen hebben nooit gelogen.
Ook zonder masker zijn zij steeds oprecht,
al wordt dat meer gefluisterd dan gezegd,
maar mijdt het bekgevecht!!!

LA PERSEVERANCE

sous le Domino gris de lin
Het is mijn oude weerzin tegen grijs en grauw,
gelijk mijn weerzin tegen de erkende koude vrouw.
Het is mijn algemeen bekend verdriet,
voor wie geen geel, oranje en rozerood
binnen de zonnigheden van de dingen ziet.
Het is mijn weerzin niet alleen, maar heel mijn nood.
En nu ik, om compleet to zijn, moet zingen
over dat vernederende grijs en grauw,
dat de Volharding mij zo op wil dringen,
doe ik het wel, maar doe het gauw.
En zijn er goede grijzen in Maastricht,
ik blijf vrij dichter, voel mij niet verplicht!
Verwenst dan, mengsel roet en krijt,
hoe kunstig gedoseerd, in eeuwigheid!!!
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LA LANGUEUR

sous le Domino violet

Grote vrouwen dragen violet;
grote vrouwen gaan er in naar bed,
niet om te liggen smachten
exquise witte nachten.
Tussen hun kruin en slankgevormde tenen
sluipt de bloedbaan langs heupen en benen
en er is weinig blijdschap om de daad,
want komt die nog, dan is het toch te laat.
Volgens de spiegels op de paarse hoeken
van het burgerzinnelijk ledikant
zijn zij de schoonste van het hele land.
Alleen wie komt dit Schoonheidssoort nog zoeken.
Ik zing: mijn ideaal heb ik gevonden
aan alles wat veel dichter is verbonden.
Merci, gij lange vrouwen met uw lange neuzen,
uw lange lippen en uw reuzengrote blikken, die ik vlied,
al mag ik dissonanten in mijn lied!
En is er soms een met een klein gezicht,
een grote vrouw is als een Groot-Maastricht.
Vrijthof en Markt zijn dichter bij elkaar,
al ruikt de bloemkool nooit naar dameshaar !
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LA COQUETTERIE
sous diferens Dominos
De maskers zijn er om te huilen en te ruilen
op het plein. Ik grijp er een.
Of er onder komt schuilen,
wat altijd neen schreeuwt, neen, Neen, NEEN! ?
In de ogen ben ik al gaan kijken,
wijl zij op die van haar broeder lijken.
Ik heb mij niet vergist. Halt daar, hand!
Op mijn beurt wordt mij ontnomen,
waar ik denk mee te ontkomen
en daar danst die geladen mond
tonguitstekend rond mij rond.
Maar nu zie ik veel koketten
op elkanders groeten letten.
Nu staan en gaan er veel ontvrouwd,
veel ontmand en meest onttrouwd.
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LES VIEUX GALANS ET LES
TRESORIERES SURANNEES
sous les Dominos pourpres et feuilles mortes

Met een purperen blad op het hart
van de jas en heel de stad
met Vrijthof als verwelkte tuin...
Met een camee in gittig zwart
en Cupido's kleur in het verdorde blad,
wandelend zigzag en schuin,
gaan de oudjes naar de laatste parade.
De kleren kunnen nog mee en baden
doen de ogen in gebroken licht.
Maar gebroken is ook elk gezicht.
De ruines van hun schoonheid sluipen om
het stenen manifest van de kolom,
genaamd: Perroen.
Hun lippen schetsen een laatste zoen.
Wat laat zich niet meer doen?
LES COUCOUS BENEVOLES
sous les Dominos jaunes

Welwillende gezichten van carton
nijgen naar mij hun fletsgele bonbon
en kijken dan diepzinnig in de lucht,
of uit een kersenboom een dubbele vrucht
kan vallen en gaan hangen om hun oren.
Kon ik mijn glimlach nu maar laten schallen!
Maskers hebben geen oren in gevallen
dat iets met bloot gezicht wordt aangegaan
en de metamorfoze ook zo wordt verstaan.
Welwillende gezichten, die ogen toe!
Geel als wespentailles en troebelere gelen.
Spreekt Frans, gelijk Maastricht
met Nederlands kan delen
en zegt goedgunstig: Coucou! Kiekeboe!!!
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LA JALOUSIE TACITURNE

sous le Domino gris de maure
Een mozaiek van muizevellen
ligt rond die ogen uitgedijd.
Er is ook een grauwe hoed met bellen,
wijl er te telkens werd gevrijd.
Te dikwijls? Neen, te telkens en te vlug,
bliksem liep alarm over de rug,
sprong tegen de betonnen grond
en vloog terug aan een paarse mond.
Dit werd het lippenpaar een teken
om te wijken of te breken
mono-syllabisch het zegel van het schandaal;
wel belle couture, maar toch on-sociaal.

LA FRENESIE OU LE DtSESPOIR

sous le Domino noir
Dit is alleen voor ebbenhouten ogen
dreigend uit een ebbenhouten vrouw,
ergens Onder de ebbenhouten Bogen,
al flitst er wel een streepje Kerkeblauw.
De heupen worden nog deinend bewogen,
zo dat de simpele partner vlucht
waar Veldeke op zijn plein in eeuwige vrede
kust met zijn mond zo welgesneden
altijddurend zijn trouwe lucht.
Een non speelt op de zwarte toetsen.
Heeft zij de harten-show bespied?
Als dat zo in de wereld is, moet ze
wel bidden bij Naar ongesproken lied.
Een paar schoentjes en een paar schoenen
markeren in de holle straat
het ritme van de wederzijdse haat,
maar Veldeke blijft zijn series zoenen.
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CAME EN PEINE
Moet ik om dit Maastrichts gebruik van kleuren
nu op een bank in het Park gam zitten treuren
en voelen met ontroerde rechterhand
onder de steeds neutrale linkerkant
van mijn jas naar mijn beweerd groen hart?
Om al die ogen onder maskers in verward
denken en doen het klagen am de bomen?
Ik begrijp Francois Couperin eerst nu volkomen.
Het Lied van Maastricht is als dat van Parijs
op even eigen provinciale wijs.
Of ik soms provincialer treuren wil?
Ik wil alleen gelukkigen zien tot wederhorens.
Reik mij mijn trouw rose bril
eens am! Het lukt misschien,
dat alle zieleleed wordt stil,
of hier de Meimaand blijvend geurt!
Ik zet hem daarna beurt om beurt
ook op de neuzen van de Heren Torens!
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SYMFONIE DER CANADASSEN
(POPULUS CANADENSIS)

Neuriend to midden der ruisende canadassen
sta ik in het Limburgse landschap
en al die groene lippen en monden wassen
onstuimig naast de vaart van verwantschap
van mijn chlorofyle ziel, die maar stijgt
en mijn lichaam trekt, waar de hemel nijgt
over alle geheimenissen voor het oog.
Ik volg het uitdijend geruis omhoog.
Ik voel de Zon als de mijne in al die dingen.
Er trillen schilden van stralen otn mijn repels,
er vlieden uit mijn Karen zonderlinge
begeerten. Ik meng lucht en zon met de lepels
van min ogen en strek tnijn zingende tong,
als plan ik uit mijn zang nog hoger sprong.
De schakerende bladeren blijven wemelen.
Al mijn delen stuiten op die muziek langs de hemelen
en tussen al de groenen zuigt het onmetelijk blauw
als de zucht om een kind naar een vrouw.
Mijn vingers worden ongedurig aan mijn handen.
Ideeen in mij willen landen,
maar waar
in dit eeuwig-ruisende bomenhaar?
Ik houd mijn ogen al gesloten
en voel het ruisen steeds vergroten
tot mijn aardse zware tenen stoten af
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DE NAMIDDAG VAN EEN STILLS KATHOLIEK

La Solitude a des caresses
Dont seul connaissent la douceur
Les orphelins sans grande soeur
Et les pates sans mattresses.
Andre Dumas (1874-1943): Paysages
Er trillen webben pasgeboren licht
tussen mijn wezen en het vergezicht
en waar mijn blik hun ijle spinsel streelt,
springen akkoorden mauve om rose vergeeld
weg langs het kronen van het zomergroen,
op in de blauwe toren van het seizoen.
De harmonieEn, schijnbaar even stil,
ruizelen traag neer tot waar een enkel schril
flitslicht aan vonken breekt, weerspiegelend in
de stroom, verlichtend duister droombegin
voor wie daar tussen slaap en waken schouwt,
hoe God Zijn schepping aan het Vuur vertrouwt.
Met trage golven ringt de middag voort
tussen de bladeren regenbooggeboord.
Elk zwellen schiet zijn brede vlucht uit mij.
De tegenzwelling steigert mij voorbij,
slaat door mijn haren liefelijk-griezelend aan,
wat van mysterie in mij roert. Spontaan
voel ik mijn wijze adem hijgen naar
de kosmos, nu de zon zo wonderklaar
regeert het loof in al zijn menigte en
terwijl ik mijn oude adem nauw herken,
voel ik het grootse werken aan mijn lucht
door zon en groen en snuifik de reuk der vrucht
wellustig naar mijn schedel, waar een beeld
in meer gestalten mijn begeerten deelt.
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Mijn haren koelen in dit vlammende uur,
nu parallel daar cirriet in het azuur:
de Geest, die varend in de dingen woont
en met de blauwe Zon door het Al cycloont,
het meervoudig beeld, dat mijn verlangens deert,
het grote groen, dat mijn dwaas hoofd beheert,
de lucht, de lucht, die al dit groen verlaat,
het licht, het licht, dat naar mijn ogen slaat
en brekend zich verdeelt op het rusteloze web,
waar vermiljoen en rose en geel in eb
en vloed mij vliedt naar het wijkend vergezicht
of jaagt mijn ogen binnen, tot ik dicht
ze doe, bedwelmd haast van die overdaad,
als at ik slaap met heel mijn bleek gelaat.
Een teer en toch geweldig nietsdoen stroomt
mijn wezen in, al door het licht verloomd,
begoochelend mij met zulk een uitverkoren
lof van de luiheid, die ik meen te horen
nu het spel der zon het vlinderen van de lucht
met meer dan twintig-tintig blauw bevrucht.
Weer trilt mijn huid verrukkelijk of een hand van zon
een liefdevol tekenen op mijn hals begon
en langs mijn wenkbrauw streelde eerst links, dan rechts
en om mijn wimpers speelde iets trouws en echts,
zo, als geen moeder meer bij jongere man
over diens neus en ogen schrijven kan.
Ik luister of geen ruk van wind zal komen
en even stoeien met de stille bomen.
Er tikt geen klok, de rust staat zonder grens
te stolpen rond benijdbaar eenzaam mens.
Nog iets, dat ik in deze rust begeer?
Ik voel mij man, meer nog, ik voel mij beer.
Ik kan hier nietsdoen zoveel ik wil, ik bied
mijn ledigheid het altijd nieuwe lied
van het werk der zon in stengel en in blad
tot spel na de verveling van de stad.
Een kroon van chlorofylen tooit mijn hoofd.
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Er lurkt iets aan mijn wil, ik word beroofd!
Neen, niemand doet me iets aan, ik blijf de heer
van het weinige, dat ik ben. Mijn menseneer
klimt langs dit alle-groen naar het licht van de zon
door alle webben, die zij spirit en spon.
Ik duld nauwelijks haar visioen op dit terrein,
waar ik wil eenzaam en gelukkig zijn
en waar mijn vingers strelen bloem en groen
om in dit heerlijk nietsdoen iets te doen.

Nog peins ik, hoe een zachte wind de dingen
hun groene primitiviteit doet zingen,
als voor mijn voeten in het watervlak,
tussen het pijlkruid en een wilgetak,
een lichte plons ringt op en boven mij
een merel schuifelt zwart en schuw voorbij.
1k, heer der groene stilte, luister toe:
er schuiven schreden langs de Maas. Eer ik me moe
onttrek aan de eenzaamheid van mijn geluk,
ben ik opgestaan met ongewilde ruk
aan wilgetwijg en na verveelde zucht
in de coulissen van de griend gevlucht.

Die beide stemmen klinken welbekend.
Hun geest ben ik zo lang en graag gewend.
Mijn jagend hart hoef ik niet `waarom?' te vragen,
nu hun aanminnigheid mij hier komt plagen.
Wat leidde hen, als mij, een dag te vroeg
naar deze plek? Het is morgen tijd genoeg.
Waarom kwam ik dan hier een dag te voren?
Moest ik, beluisterend de alt, reeds eerder horen,
hoe Amaranth het gekozen oord gaat roemen,
nu het haar niet belieft te zoenen wilde bloemen,
al spreekt zij soms van `ons festijn';
`De Vriendin-het-Zwart beschreef het punt: deels Maas, deels griend,
tussen een wilgengroep en canadassen,
half park, half boomgaard, hooggepluimde grassen,
een juli-volle, zongeladen plek,
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een balustrade naast een landelijk hek.
Het is wel een vondst. Hier bloesemt inderdaad
een Eden voor ons curieus gebaad!'
In schalks ontzien met de eens gehuwde benen
stapt ze opgetogen om de bloemen heen en
terwijl zij mystisch eierdanst het gespeel
van zich zonnende ziel, vouwend geheel
in kanten waaier open lijn na lijn
de kunst der ogen weduwe te zijn,
kijkt ze op het kuifje van het turkooizen kind,
dat vlugge woordjes van de lipjes windt
en vol van songs der zingende marine
met sfeer van zeelucht, bloemen en benzine,
kabels en scheepsteer, ruige liefdeplagen,
de pittige heupen wiegt in welbehagen
tot dingen, zo vertroeteld door de schijn
der zon in het bloed, of zinnelijk porcelein
acteert voor wie meent wijs te zijn en zucht:
ik ben maar een, hoe gaarne twee, o, vrucht
van een doldeinend ouderpaar, ik verlang
van het katholiekste sex appeal de wang,
de mond, al wat het vlees niet het begeerd
bekoren van het doodzondelijke weert !
Speelgoed van mijn gemoed, ik blijf maar
en word geen twee, hoe gaarne twee, maar neen,
je prikkelt mij niet katholiek genoeg.
je bent te zeer nog rozenpulp, te vroeg
is nog je vlees, naast haar, die voor je treedt,
wier rijper speelsheid staat te zeer gereed
te wekken lust zo naar dit uur bereid
tot al wat is een tik vermaledijd.
-

een

Ik luister:
`Het is vandaag de generale.
Wij repeteren in de voile stralen,
want als de Zwarte Vriend ons morgen hier
ziet aan op zijn lethargische manier
en met zijn vingers masseert loom zijn brauwen
om ons niet te vergeten en niet te onthouden,
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maar dwaas-bespiegelend tuurt door de ogenspleten,
wie van ons beiden hij het eerst wil eten
en daarbij traag en toch heel hymnisch spot,
wanneer hij onze lijnen afschrijft tot
een grafisch spel van punten voor zijn keus,
zijn we licht iets meer verlegen en nerveus."
De kleding is geen gave Gods. Zij vloden
te gaarne een wijl de nodeloze mode.
De rijzige Amaranth zo zonder kleed
spot in de zon met Turkoois minder breed
van arabeske en voor de felle gloed
beeldt trager wending van haar lijnen goed.
Ik huichel me achter het zilverwilggordijn
een kuise blik en koel me maar in schijn.
Innerlijk juich ik om die coupe in het licht,
teisterend niet alleen mijn bleek gezicht.
Ik dank de zon-tailleur van al die pracht
en houd mijn armen in voor de overmacht.
Eigenlijk bid ik en wens ik te knielen,
maar nu haar vlot gesmaal haar blijft bezielen,
houdt de realiteit mij recht en ik nijg,
terwijl ik veredeld door de aanschouwing zwijg.
Zo schuift zij langs Turkoois in het flonkerend water,
superieure vrouw, die naar het gesnater
van het blond kind luistert, eer zij vraagt:
moois
van jou, trek jij dat aan?'
`Met mijn turkoois
ben ik niet getrouwd. Ik vlij nog even mijn
blondineteit aan lucht en zonneschijn,
eer ik doe mijn klassieke moeder na
en in mijn beeld alleen te water ga,
al treur ik haast, dat, met bont lint omzwierd,
geen hoerehoedje mijn blond kopje siert.'

Nu speelt de intentie van dit loos gedicht
weer grillen voor mijn geest en het blonde wicht
wordt het harpenlieve kind van een liever moeder,
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de jonge wedeuwe, maar welk een hoeder
van eer en deugd bootst met zijn ogen over
het bloesemende vlees daar voor het lover!
II( sluit mijn ogen van genot. Reeds deinen
moeder en dochter. Kabbeling hunner lijnen.
Muziek van stroom en vrouwenquintessence.
Mijn oren dromen, wat ik mijn lichaam wens.
1k schouw en luister weer naar Amaranth
in cantilene zich al wendend naar de kant:
`Je lacht misschien er om, maar onze benen
en torsen gaan bier zonder recht ons lenen
voor een dwaas spel, bekorend wel antiek
door zon en schuim en Bilitis-muziek.
Zo schendbaar voel ik mij, zo onbeheerd,
er etst iets aan mijn huid of het incubeert.
Ik spreid mijn armen niet alleen en zwem,
maar ik hoor zo vreemd mijn evenwichtige stem.
Een andere vrouw is met mijn a's aan het spelen;
zij poogt mijn e's zo brekend te verdelen
in het vouwen der voilerende vocalen,
als dwingt zij mij hermetisch te vertalen.
1k word bekoord tot wat ik niet erken
en knijp mijn armen, of wel ik het ben
in zulke verrukkelijke genegenheid,
waarbij ik word gelachen als geschreid.
Het water rond me is een ding, dat wordt gelogen.
Een wonderwelle gloeiing houdt me gezogen,
er gaat iets liefs van mij, wat zich niet weert
en zich in het geven grandioos vermeert,
maar dat me dit in het dagblauw moet overkomen
en ik het niet bewaren kan voor dromen,
ergert me en dat alles door die zwarte vent
met zijn gezicht als een promotieprent.
Al appelleerde hij mijn moederhart,
mijn kindje blijft turkoois en wordt nooit zwart.
Hij is onvangbaar wuft en nergens trouw.
Zijn ogen staan vol akten van berouw,
maar wie door hem tot moeder wordt verheven,
verwiegt haar stem met steeds hem te verheven.'
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Wat is zij liefelijk-oprecht! Als ik
deinde in het water op dit zwoel ogenblik,
zong ik berceuses rond die rode stippen
daar tussen haar hals en taille met de lippen
zo mannelijk-teer en vals om te eindigen met
communie door een beet als een gebed.
Ik zou mijn moeder bijten? Zwarte jongen,
eens heb je broederlijk voor haar gezongen!
Zuster Turkoois wordt ook Been blonde non!
Veel had ik lief en om de gekke Zon,
krankzinnige Zon, wordt mij nog veel vergeven,
mijn liefste, roekeloze vrouwen, leven
bonzend in u, dat ik naast God moet roemen
om het carnaval van uw verborgen bloemen
in soevereine voren lokkend tot
de daad van een nog soevereiner zot!
Maar ik wieg niet in het water. Ze is zo ver,

door twijgen die ons scheiden, als een ster.
Ik schrijf met een vinger in de lucht een brief
op geur van wilgehout, dat ik heb lief:
haar, die daar sprak zo liefelijk-oprecht
en steeds palidoneert: ik heb nets gezegd;
in vele posen die ik niet geloof,
voor zulk een gekunstelde onschuld eenmaal doof;
of het blonde kuifkind dat zich graag misdeeld
klaagt en schalks baby-buigt het banana-beeld...
of maar in eeuwige trek naar vrouwen-fruit
de beelden van het moment zacht buitensluit
en bij een wezen, elders in zon en lucht
begeer de scheppende scheut voor de strakse vrucht.
Sla dwaze geest-in-mij snel neer je ogen!
schoonheid heeft nog nooit een man belogen.
Aanbid de waarheid van het schoon geslacht,
het raffinement door God zo ingevacht
om te doen zingen je verzotte geest
naar de arabesken van dit lijnenfeest.
En wil je iets duivels? Wel, schouw diep die zwarte
in de antracieten ogen, met aparte
De
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begeerten als het moet! Draal niet, doe kwaad,
je weet hoe ze alle halfheid mijdt en haat!
Ben je niet voldaan na die ene zwarte zonde?
Kijk over haar schouder en begeer de blonde!
Maar waar je bent geen helse held, beluister
hoe dat paar favorieten verder ruist er
of in verschuimende regenbogen glijdt.
`Wij werden wel pralinen in die tijd
en nu de zon zo sterk vrijt met de lucht,
waag ik in deze simpele dracht opnieuw een vlucht
door het gulzig water, dat is een slechte mantel
der liefde, hoe ik mij ook draai of kantel,
want het listige licht zingt in de contramine
de dingen, of ze er niet zijn om to zien.
Verraden wil het wel, bewaaieren niet,
al wat intiem is juicht het om tot lied.
Het is of een dans van cupido's, in goud
getatoèerd, mijn huid gevangen houdt
en ik met die uitgelaten kindertros
pijlen in arme dichterharten hos.
Mijn lijnen gloeien van het diep pigment,
dat onze Zwarte Vriend nog van vroeger kent.
Het roept hem weer die jaren van zijn gek
zinnen naar mij terug, toen hij de trek
naar het blauw, dat in mijn raveharen lag
met zulk een dradentellerige blik bezag
en zich toch naar mijn linkerzijde moest nijgen,
al deed zijn kinderachtige trots hem zo lang zwijgen.'
Daar flikkert in het waterspel iets op;
het is plots of ik voel hoornen op mijn kop,
niet dat ik welbemind-gehoornde ben,
maar schijn en wezen door het licht zo scherp erken.
1k wil mijn schedel buigen naar die vrouw
en met mijn haren in haar rennen. 1k zou
haar buste willen kloven, wijl zij zot
heet, wat ik noem in mij een bloem van God.
1k heb haar eerlijk religieus bemind,
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zij werd, wat ik ook thans voor haar ondervind,
nog geen historische geliefde vrouw.
Want als ik het leven van haar enkels schouw,
komt weer dat vreemde schrijnen over mij
en schrijd ik treurend achterna. Voorbij
is mijn fier besluit haar niet meer aan te staren!
De blauwe toyer van haar Spaanse haren
te mijden of al wat haar nauwer tot mij brengt
en dan mijn onrust weer zo lang verlengt.
Ik maak mij wijs, ik zing om haar verleden
en om de jurken, die ze eens droeg. Neen, heden
bloeit zij mijn verbeelding nog vol. Och kom,
ik minder dwaas en in wijsheid minder dom
dan toen zij droeg het blauw-wit Liberty-kleed?
Al lokt thans alles anders, ik sta gereed
om in de Maas te huppelen en te knielen.
Weg zijn de horens, die mij tot stoot bezielen!
Leeg zijn mijn handen, waar ik haar enkels tussen
wil koesteren om ze overdwaas te kussen.
De blonde kop zegt op de Maas: "Het is ons
haast als een exhibitie van bonbons.
Je looft mijn lijnen, moeder, het zal wel moeten,
wil ik het koelere turkoois verzoeten.
Mijn kuise kleur is niet verwant aan rozen
en al die eetbare tinten als frambozen.
Wanneer hij mij met tengere heupen zag,
verging mijn kans op de vermaarde dag.
Mijn schoonheid denkt nog nauwelijks in het water,
waar zij het verdringt. Die bleke, zwarte sater
keert elk motiefnaar een zinnelijk pastoraal
en heel zijn zingen wordt een zwart schandaal.
Zijn lied vol druivegeur naast reuk van geiten
en stank van bokken weet geen ander pleiten.
En toch: het is me of het water honderdvoud
zijn handen lijkt en hij mij kantelend houdt
daarop. Zijn vingers zijn niet stil, hij aait
heel onverwacht dan bier, dan daar en zwaait
me rukkend in een droomstaat, die ik me wel
verbied en die dan even wijkt, maar fel
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verlang ik soms naar jongere staat van hem
met drie en twintigjarige mannenstem.
Wist je eens, hoe ik die liereman verwens!
Zijn lust vraagt het breedgeliesder moeder-mens
en toch laat hij mijn lisse taille niet
uit de perverse speling van zijn lied.
Hij camoufleert met het schertsende: 'blonde hinde',
wat zijn wellustig temperament verslinden
wil door mijn peau, om dan, let op zijn ogen,
hun tranen aan jouw donkere huid te drogen."
Mijn Zon, mijn Zon, wie kan dit misverstaan?
Wat nu? Mijn wezen kan van lach of traan
geen uitweg meer veinzen. Wat mOet ik hier?
Lachen van spijt of schreien van plezier?
Ik dank U ,Zon in het bliksemende blauw,
weer inniger voor de perfide vrouw
en heel het moveren der motieven van
haar candideren naar de botte man!
Dat kind daar in het water naar Uw vuur gevormd
uit welbespraakte Limburgse aarde stormt
mij met haar vranke taal haast om. Oprecht,
ik mijd maar liefst het nakende bekgevecht.
Sta, Spaans antidotum, mij bij! Ik strijd!
Dit blond genie van mammiferiteit
grijpt me uit de simpele gras- en heeestergroenen
en ik weet niet, waar ik het eerst zal zoenen.
Zij hebben zich voor mij gepralineerd.
Het water emailleert en iriseert
hun zorgeloos schoon tot de opgetogen schijn:
een eeuwige zeepbel voor de man te zijn
en schijnbaar het fysiek genot, hoe ik koel
en warm hun lijnen in de mijne voel.
Zo vreemd deert het mij, zo stichtend word ik bewogen
door de grotesken, die zij daar voor mijn ogen
beelden en een edel schietgebed
vloeit van mijn lippen over het wulpse net,
dat al mijn vingers aan mijn hete handen
hier spannen om het ananas der wanden
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van hun twee beelden naar mij toe te halen.
De mazen wijden en er parelen kralen
van vermiljoene vreugde om God, die dit
verrukkelijke aanschouwen biedt aan wie niet bidt
uit ontevreden katholieke geest,
zelfs nu de vrouw met licht en water feest.
Ik speel nu zulk een keus geschieden kan,
zacht neuriend mede als arbitrerend man,
die met doorzonde vinger wijzen zal
haar, die hij gaarne liefste' prijzen zal,
de jonge weduwe of de jongere maagd,
al naar het de Stille Katholiek behaagt
op zulk een prachtige noen met zulk een zon
en zulk een God, die zo iets scheppen kon
in een van Zijn plantengemeenschappen naar
Zijn trant zo fugitief en wonderbaar.
Uit de schakeringen der baadsters, waar bloeit
het roder incarnaat van de Spaanse, vloeit
een: Vat is het water mannelijk met het licht,
als herenharen ruigend een damesgezicht!
Ik weet mij niet zo evenwichtig als altijd.
Het is of iemand onzichtbaar naar mij vrijt.'
"Turkoos benijdt je hoge vermiljoenen.
Je bent in het spel van de doorzonde groenen
zo biologisch-mooi. Je demonieert
wie te vertrouwelijk met je haar verkeert."
`Maar Amaranth benijdt je blonde gang en
je tact de essencie van de zon te vangen,
eer zij schroeit, waar ze aan snoepte met haar licht,
koddige borstjes onder een wijs gezicht
met lipjes donker fluitend op je mond
naar snuisterijen zo verliefd-gezond.'
"Mijn glans lijkt mij wat bleek voor onze Zwarte,
jouw hispanismen stuwen meer zijn hart en
waar het ons lust hem veel leed te doen dragen
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en wij hem morgen meer gekleed gaan plagen,
weet ik, je wenkt van ver uit je amaranth
de laatste flikkering van zijn schuin verstand."
`En je turkoois?'
"Wat zal ik dit beleven
en welke schakeringen er door het licht aan geven!
Mijn heupensilhouet, ik laat het stoeien
zo plastisch, dat zijn fauneoren gloeien.
Dan douche ik hem zo streng mijn ogen willen.
Wij zullen al onze opgespaarde grillen
hier laten lokken. Hij mag het water knijpen
van woede en onmacht niet te kunnen grijpen
het speels poseren van onze animale pracht,
die in de schaal der Maas hem tegenlacht.
Hij zal bier moeten schreien tot hij raakt
- als ik nu proest - en gal in het water blaast."
Verijlend zijgt de grote kunst en vliedt
vervluchtigd tot een verwuft sirenenlied.
Het blonde kind, dat blasfemerend dit verwekt,
verliest monumentaliteit en trekt
verschrompelend ineen tot een fris agrement,
aan jeugd en aan piano inherent.
Het symfonische in haar vlot tot iets gazeus,
het sprankelt strelend. Nijgt zich de keus
al niet om meer te voelen voor die zwarte,
die Mefista zo bekoorlijk in 't aparte?
Maar o, mijn mannelijke schijnheiligheid!
De zon lacht me uit. Mijn vroomheid wordt ontwijd.

Het rijpe licht vloeit over de juwelen,
die het lauwe water van de Maas verdelen.
God, laat me toch in dit ogenblik toekomen
een klei van zon en peche-forcee! In vrome
vervoering zal ik de vingers van mijn handen
doen modelleren, wat ik daar zie branden
tussen Uw stroom en Uw licht! Gij moogt het weten,
niet een detail zal ik aan die groep vergeten
en raakt het haast een dodelijke zonde,
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ik schuif mijn schuld naar U. Wie ondervond en
beseft, hoe het goeddoet als zijn wimpers vlijen
langs de sculpturen van die zoete dijen,
is haast geabsolveerd, al voelt het berouw
te gaarne het samenzijn met de geur van de vrouw
en rooft de wetenschap in laatste ronde
de goddelijke bekoring aan de zonde.
...en Amaranth hitst op:
`Wie zal het winnen?
Nu word je stil en drijfje plots te zinnen.
Hij neuriede eens, hij zou de appel delen.
Mijn zwarte vriend, zong ik terug, verhelen
wil ik je niet, als we onze schoonheid tonen,
zul je ene met de hele appel moeten kronen.
Wij nemen het klokhuis of schil niet aan,
wij exhiberen, maar jij kiest, verstaanr
"Moet alles zo onliefelijk gebeuren?
Het is wel een grap, maar waarom zou ik treuren

als ik niet word zijn keus, schoon ik vermoed,
wij zijn voor hem iets, als een nieuwe hoed
is voor ons, een leuk-begeerd ding der haren,
waar ijdele dromen gaarne in spelevaren
en leggen aan. Ik eer hem als aestheet,
zijn bilk is mild, zijn hand is vrank; je weet
hoe loffelijk hij de schoonheidsleer verbloemt.
Merk ik mijn gracie niet door hem geroemd
en hoe mijn kans op een onsterfelijkheid
tussen de golfslag van de Maas verglijdt,
ik zal het 's avonds aan mijn spiegel vragen,
waarom ik mij daar voor hem moet beklagen.
In de stilte, waarin alleen de rozen bloeien,
het zacht verwijten, dat niet ik mocht boeien,
aan de chartreuse en extra-drye gin
en aan de donkere pracht van de Spaanse Spin!"
`Ik hoorde niets. Mijn eerzaam moederhart
wiegt zonder lied een keer te meer een smart.
Jij bent zoveel moderner en jouw leven
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moet hem dus roerender impulsies geven.
Wie kiest hij anders dan de gave jeugd
boven de jonge weduwe, die deugt
alleen voor grapjes niet door hem te laten?'
"Jou amaranthe Venus, ik zal je haten,
niet als hij jou ontvoert! Jij steigert dan
mediumiek en naar je zwarte man
filtert je gitten fluidum in kannen,
want de eerste zorg der vrouw is steeds te `ontmannen'
een pure geest, die uit het blauw rond de aard'
het glanstraject van het licht der zon bevaart.
De ritmische onzin die je krijgt te horen,
verneem ik later als ik eens kom storen.
Dat goud van mij — blind ben ik niet — is schijn,
jouw rijpheid wordt de prijs van dit festijn!"
`Turkoois, de zon lacht je uit! Wij zien het morgen.

Ik weef mij voor zijn keus geen tule van zorgen.
Hij kieze. Ik ben niet eens benieuwd, wie wint!
Wij maken nog een laatste baantje, Kind
met een groter K dan intoneert zijn kunst,
die even loos is als zijn mannengunst
en gaan naar huis...
Maar waar is mijn amaranth?'

"En waar is mijn turkoois? Niemand was langs de kant!"
`Wat kijkt het licht nu brutaal ons aan?'

"Er roert
iets in de struiken... wij zijn beloerd!!
Daar vliegt een bloem!"
`Maar wie komt air gesprongen?'
"`Wie vangt mijn wilgeroosje?"'
""Liefste jongen,
Paris koos tussen drie. 1k, die ontbrak,
ding mee nu naar appel, bloem of lauwertak!"
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"`Mijn zonnebruinig meisje, jij ? En hier?
Ik dacht je ver vol kermiskleurige zwier
in cramignon aan frisse boeren gehaakt
en nu wend ik mijn hoofd en zie je... naakt!
Had je me mijn wilgeroosje toch laten slingeren,
de keuze uit die twee jeukte me al lang de vingeren!
Voor jou heb ik me op een andere bloem verheugd."'
""Ik zocht en dacht: mijn mannelijke vreugd
ligt ergens luierend langs zijn lieve Maas,
waar hij bij het ruisen van de rijen ra's
der canadassen luistert naar de lier
der Muze uit Limburgs Noorden in het... plezier,
dat hij haar schiep door strofen met veel droom,
gecontoureerd als bladeren van de tulpeboom,
of naar de pugilistica van het blanke kind
zich borstend tot tritonne van de wind,
terwijl hij lacht, hoe haar boutaden groenen.
Toen zag ik dit spel en meende op kampioene
heb ook ik recht, dus ding ik mede en toon
aan zon en vrouwen en aan jou mijn schoon,
al ben ik geen uit-schuim-der zee-geborene
en evenmin een gratie-Gods-verlorene.
Ik schaam mij niet voor het licht en mijn natuur
is nergens blo voor het baden in het azuur.
De wind mag met mij spelen en mij strelen
als man van lucht langs al mijn dwaze delen,
ik ben volkomen vrij en onverlet
met ziel van gloeiend dier in schietgebed.
Al ben ik kleiner dan die mee hier dingen,
van kleine vrouwen hoorde je immer zingen:
hun lief comfort lokt korter bij elkaar
tussen de schouders en het wilde haar.'
"1k weet het, Zonnebruintje, als Tuin der Lusten
sta je bier weergaloos in onbewuste
pose en ik moet mijn ogen heftig wrijven
om de arbitrage, voor jou, trouw to blijven...
...mijn gezicht is nu weer vrij, maar eer ik uit
u drieen kies en eerst eens de ogen sluit
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om even fris als straks naar twee, te staren
naar drie, weet, mijn bloem gold haast die met de raveharen.
De blonde jeugd hoefde immers niet te treuren.
Een jongere generatie zal graag beuren
de gouden krullen en de turkooizen zoeken,
flitsend van ondeugd in de stoutste hoeken
der ogen, die zich zedig zullen sluiten
bij het luisteren naar wat jongere faunen fluiten.'"
"Hoe stichtend! Na dit sermoen kan ik mij kleden
en troosten: ik vier een sterre-middag heden."
Nimfen, geen spijt! De zon spot niet met benen.
Haar licht is diepste ernst. Haar stralen lenen
zich naar haar zin zelfs niet tot edel spel.
Zo ken ik mijn Zon en zing ik haar uitleg wel.
Wij blijven immers het eeuwig wild en waar
ons haar de struiken raakt, rilt wonderbaar
door bloed en ruggemerg de zang van het loof
der bomen tot de roep naar vrouwenroof
en mannenvangst ruw in ons om en rood
gloeien ons de wangen weer naar de schoot,
die in het natuurdecor van het pastoraal
der groenen sluimeren blijft intiem-sacraal.
Mijn keuze is haast zo ernstig als haar licht.
Vouwt in een soort voorgebed nu even dicht
uw ogen! Overweegt hoe ik als eenzaam man
hier kiezen moet en hoe ik maar kiezen kan!
En tOch na het zwemfeest van de liberale
vrouwen kies ik niet meer de zo fatale
lijn van hun taille, veel te slank voor mij,
—mijn trek naar slanken moest helaas voorbij —
maar liever een vrouwtje, dat haar kopje tussen
mijn hoofd en schouder kan leggen bij het kussen.
Geen lange lijs meer, trots op haar postuur,
met ogen koel en buste zonder vuur,
met gestes wijkend en nog lichtgeraakt
als het mannenoog peilt haar passieve naakt.
Maar Zonnebruintje is nergens naakt, nu voor
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haar hals weerkaatsend ijl op de matte gloor
van de huid een gouden kruisje vonkt en zwenkt,
al naar ze aan rechtse of linkse dingen denkt.
Haar naakt, meer katholiek dan welk gekleed,
gloeit animaler-kuis, haast tropisch wreed
naast het eigenzinnig vlees als etaleert
Turkoois of dat door Amaranth beheerd,
waarbij het evenwicht van lijf en ziel
trilt in de loodlijn tussen kruin en hiel.
Nu wordt de keus mij zwaar, dit zinnelijk
zich parend met mystiek maakt mij te rijk.
Als ik nu niet dat Zonnebruintje kies,
lijkt het me of ik als katholiek verlies.
Leg of dat kruisje, kan ik haar niet bevelen,
nu zijn reflexen met haar weefsel spelen.
Een sfeer van zwijmel vlijt zich om haar bloei.
Ik wil die van haar scheiden en bemoei
mij tevergeefs. Weemoedig schouw ik naar
Turkoois, wier heidens, ongeduldig haar
toch ook van goud is, die voor het water weifelt
en aan het kruisje van Zonnebruintje twijfelt.
Ik erger me aan het kuise kruisjesgoud,
dat Zonnebruintje zo begoochelend houdt.
En toch ik voel, dat ik om haar halskuiltje zing
veel dualistischer door dat gouden ding.
Maar ik moet kiezen en niet gloeien naar
het leven in haar hals en borst, hoe zwaar
de keus mag zijn, nu drie paar ogen staan
gereed mij met hun kleuren dood te slaan.
Nu ik al hun charmes nog eens heb vergeleken
en ieder lichaam zie in het eigen teken,
buig ik het hoofd en mijmer ik, heel lang.
Elk van die vrouwen is compleet een zang
voor al mijn zinnen en mijn armen mikken...
maar wie? Het is te schoon voor lach of snikken
en een nerveus getintel plooit mijn mond.
Ik wil wel kiezen. Ben ik niet gewond?
Laat ik de appel of de bloem al niet dansen
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op mijn hand of tussen mijn vingers in de glansen
schichtend uit zon en lucht? Het blijft zo boeiend,
als man te wijlen voor die vrouwen gloeiend
naar bloei en vrucht, gedreven door de dwang
der Zon, als Vuur der Vuren van Gods Gang.
1k win er ene en moet er twee verliezen.
1k wil nog wijken en ik moet zo kiezen.
De nimfen flikkeren met hun ogen: kies!
Wik, wat je wint en peins op je verlies!
Daar sta ik nu voor de ogen vol vergrammen!
1k retireer op het koffer van mijn vlammen,
waar ik weer plots-ontroerd turkooizen plooien
in rangschik, ze teer samenvlij met mooie
sluimer-pastellen, waarbij het speelgoed-groen
van het Land van Valkenburg en vermiljoen
uit menig fraai dessin van vroegere lusten
in sympathiek contrasten schijnt te rusten
naast het nog ongelaurierde amaranth
bij het lustren sienna-goud van zonnebrand.

Nu stoot de vis van het grijs, bedwelmd geweten
op door het opalen water en gebeten
herinneringen scherpen sissend tot
een bliksembol geletterrand met "God".
Plots sta ik naakt in zulk een Licht en klaag
ik me aan, als wikte een vreemde stem mijn vraag:
Ben ik wel meer dan een reiziger in stoffen,
in voiles, inprimees, fluweel, in doffe en
helglanzende changeants en andere zijden?
Trad ik wel in de crypten van hun lijden?
Lichtte ik de sluiers voor het graf van hun ogen?
Werd meer mijn navel dan mijn ziel bewogen?
Was ik wel mannelijk mens met groot gemoed
of een, die maar om benen zingen moet
of die, nog minder, van wat deze omvat
alleen het relief van het loze kleed heeft liefgehad?
Nu vloekt de man in mij! Mijn handen rijzen
om eeuwig te getuigen en te prijzen
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met palm vol zon voor God en groen: alleen
wij hebben al liefgehad als anders Oen!
Wij voelden onder fluorescerende blauwen
stralen de welgebouwde ziel van schone vrouwen.
Wij mochten in het tintelende scharlaken
de curves der satijnen galben raken.
Wij wisten, geestig aarzelend soms, te dwalen
door labyrint van bloem-initialen
en poosden bij de bloesems van de buste,
als onze meester voor de lippen rustte.
Wij streelden grappig het relief der lenden,
als onze heer, dwaas kiezend uit de bende
van zijn begeerten, neuriend opgetogen
naar wufter kleuren neeg zijn vochtige ogen
en eden van liefde zwoer bij God, dat Zon en Maan en
Orion of Melkweg eerder zouden tanen.
Mijn driftige handen niet alleen, mijn oren
getuigen het fiefs, dat ooit zij mochten horen;
belovend zuchten, fluisterende overgave,
als woeste lippen scheppen hemelhave
uit het niet der liefde. Tete-a-tete van monden,
die al maar dieper graven en elkander wonden.
Ogen en alles! Het bleven geen signalen
waarin gevoelens kunnen ademhalen
zonder de ziel, alleen met ogenwenken,
die nauw een surrogaat der liefde schenken!
Neen, Vrouw-in-het-groen, smaad niet mijn ijdele naam
en hoon en scheld mij niet voor polygaam!
Je weet in dieren- en planten-associaties
je plaats, als ik er lid van ben en modulaties
van zon-en-aarde-melodieen fluit
om kelken, die ik wel open, maar niet sluit.
Ik heb elke bloem bijzonder liefgehad
en anders bij de slanke steel gevat!
Hier staat een mannelijke ziel te zingen
herinneringen aan de schoonste dingen
van het leven in dit goddelijk verzinsel,
dat bloeien blijft uit het biologisch spinsel
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tot het bittere einde van mijn persoonlijk zijn.
Dan vloeit uit het diepste amaranth de wijn
en schuift het pastel van Turkoois en het water,
de dingen van de weeinoed of de saterse nippeling van de erotische muziek,
het Credo van de Stille Katholiek,
de Maas, de canadassen en het verschiet
samen met hun dichter in het goddelijk Niet.
Neen, niet in een goddelijk Niet, de kleinere derde
is zo vol van Jezus en Maria. Werden
haar overgaven niet van bruidsmystiek
en om een kind met laai van krib-lyriek
genoten in een sfeer van hel en kruis?
Voel ik in haar zinnelijkheid niet mijn tehuis?
Gaat soms niet achter onze ruggen onder
het groen, de Zon en God in eenheidswonder?
En straalt niet voor der anderen goddelijk Niets,
wat kiezen doet haar katholieker Jets,
met brand van goddelijke vitaminen,
meer virulent dan wereldse pralinen,
laaiend zo lang wij tintelen in dit naakt,
ons tot nepent voor onze ziel gemaakt?
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ELEGIE OM HET VERLIES
VAN io KILO SEX-APPEAL

Haar kenmelodie;
Fluitsolo: Prelude du Festin
de l'Araignee van Albert Roussel

Al lang ben ik een der zielen van de rand.
Nog woon ik in de stad, maar op het land,
doorgeurd van rozen en valeriaan,
bloeit een verrukkelijke lucht, waar maankop mede in kruidt en teder onduleert
wat zo begeertenrijk me ontvlucht en wederkeert.
Daar wil ik heen en mogen mijn ogen toe,
als zij, van het nooitgestilde vorsen moe,
onder mijn brauwen schroeien en ik vlied
de stenen dingen van de stad naar 't lied
der blauwen in de nacht, als alles rust
en reuk van bomen en planten de adem sust.
Een bed zal ik er groeten naast een yonder.
Hoog ruisen de canadassen. Diep er onder
krinkelt de beek en kabbelt het getal
der kleine ritmen van haar eigen val.
Ik ben iets vrij's, dat niet meer leest en schrijft
en tussen de kruiden al naar boven drijft.
Mijn boeken nam ik mede, al wil ik naast bomen
mijn buitenbed omwaaierend niet meer dromen
van banden goudsnee tussen roodleer dof,
van modetekening voor gebloemde stof,
van gamma meisjes, blond tot hazelnoot,
heel 't haarpalet Tangs een modern soort rood
naar het verwenste Spaanse zwart... noch treinen.
Ik ben iets vrij's, iets zonder remmen en seinen,
zonder gedender tussen snelle wielen
en lief gepoes van rouge-deux-vrouwenzielen.
In menige wei wierp ik mijn boekjuwelen,
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de kunst schonk ik de kalveren om te spelen,
de verzen scheerde ik door de halmentoppen,
de partituren langs de kippenkoppen.
1k ben iets vrij's. 1k voel mij sierlijk-licht,
omwaasd van mannen-eigen sfeer, gericht
met zwierig huppelen door 't cobalt verdampen
onder de bomen naar de Lamp der lampen,
tot ik voor het lilablauwe vergezicht
een van mijn boeken merk. Het bleef niet dicht.
Het is een werk in violette band en
nu ik die kleur zie om de goudsnee randen,
weet ik mijn heimwee naar 't genot verbonden
aan zoet berouw en aangename zonden
en als mijn beeltenis op de bladen staat,
lach ik en schrei ik er in
gelaat.

een

Moet ik nog stijgen? Zou ik niet liever dalen?

Ik weeg haast niets meer in de blauwe schalen
van mijn genie, waar ik op tril naar boven
om daar het gezonde vuur der Zon te loven.
Wat reint mijn stoute vaart plots? Ilc planeer.
Wie wendt mijn hoofd, dat ik het steigerend keer
en schouw, maar 't smartelijk buig?
Daar treedt een slanke
gestalte langs de velden. Winderanken
schuift zij terzij, plukt korenbloemen, siert
met margeriet en klaproos de tuil en viert
het wezen van die wilde bloemen door
de tuil in lust-van-vrije-tijd tot voor
het gelaat te voeren en zeer groot de bloemen
te zien en naar de luim van het uur te noemen,
eer zij voor haar jurk in tint van rode kool
— een ons persoonlijk en modern symbool —
plagend de tuil houdt, waar die sappige kleur
haar hart omhult, terwijl ik mokkend treur.
Zij wenkt niet: kom! Neen! Gaarne laat ze gaan
mij, wijl ik liever zie de tinnen maan
dan haar, zo schampert zij. Maar ik, iets vrij's,
ben op de blauwe weg naar het paradijs.
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Zij vindt het paarse boek, waar ik om ducht
en fronst het aan, staart Wings in de lucht.
Iets van mijn diafane schaduw beeft
op het blad, dat zij dwars-mijmerend voor zich heeft.
Zij ziet in het zonlicht mijn initialen
over de blankheid van die bladzij dwalen,
tot zij begrijpt: ik word juist opgenomen
om elders mijn oneindigheid to dromen.
Mijn hemelvaart wordt met gekrenkte zucht
door haar verkleind tot illegale vlucht
en ik meen vergramd haar zwarte wenkbrauwbogen
boven de achtste juli van haar ogen,
wijl ik daar zeil uit het blauwen van een dag,
waar ik bij haar maar badineren mag.
Voort wil ik, weg! Haast heilig, kan ik niet vloeken
meer om de paarsheid van verstoten boeken
en duister monogram er in vervat
of de bekoringen der grote stad.
De nimf in het voedzaam paars behield de trek,
houdend een oudere dichter jong en gek.
De tijd verried haar nauw. Nog is zij schoon.
Onder het papaveren van haar ogen toont
het poeem van haar wangen in het ovaal gelaat
van peche-forcee naar argeloos incarnaat
de tere rijping tot een tuin theme
der veinsjes, die haar blikken laten zien,
maar uit het beeld van haar bevalligheid
begaven haar, waarom mijn hart zo schreit
bij het inspecteren rond haar koele ziel,
tien succulente kilo sex-appeal.
Voor mij, iets vrij's, blijft dit het geliefd verdriet
en timbre voor heel mijn elegisch lied.
In volle mannenkracht heb ik haar gekend,
al werd mij later haar magie ontwend.
Haar slanke lijn een vleug volumineus
bloeide in dat blauw-wit bloemen-kleed tot keus
van mijn wijzer hart voor het komende getij.
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Nu wordt zij met het uur meer vreemd voor mij.
In ruiten tweedjas van allure zo groots,
moderne mandargora als gebootst
om te verleiden op de subtielste wijs
mij strenge schouwer naar het paradijs,
bood haar fluidum mij zo gaarne feest,
nu kan ik niet meer zingen om haar leest.
Niets zingt mij terug naar mijn onrustige mond,
dat de natuur ooit zulk verlies hervond.
Er bloeide iets om haar polsen dat nog smelt
en voor de spanning van haar borsten geldt
niet meer die roemroes hun door mij gedicht
op dat perron in stovend tegenlicht.
Van heupen en dijen prangt in die bloemen niet
meer het relief, dat zulk empirisch lied
mij zingen deed, toen zij herinnering schonk.
Wat aan intieme schoonheid nog verblonk,
zich in lamento's toch niet lijsten laat,
schoon het met de dag genadeloos vergaat.
Hoe ik mij plaag gerechtig haar te zijn,
verhelen kan ik niet mijn chronische pijn,
dat zij mijn mannenhart niet meer bekoort,
nu ze elke aanbidding door haar smalte stoort.
Als milde melomane, schoon de list
der nukkige kunne alweer aan het goudvernis
van een belofte vaag-ver was verbonden,
inocht zij, waar zij toch zó had ondervonden,
bij iedere kilo wel eens denken aan
het vleiend wensen van mijn anthocyaan
verlangen, dat haar knappe vormenweelde
door geen wilkeurig tengeren me ooit verveelde.
Had ze als een dupe van de schaarse bonnen
me een sprookje om een gezicht als was verzonnen
en een iets meer etherisch vest gedemonstreerd,
waarlijk, ik had mijn echte tranen niet geweerd.
Dit slijpt mijn smart. Had zij maar meegeleden!
Neen, met dat prachtige verlies tevreden
innerlijk juichend om haar nieuwe lijn,
verbijstert zij mijn kinderlijke pijn,
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speelt lijdelijk verzet en traag-mobiel
ontluistert zij haar ziel van sex-appeal.
Zo brand ik me dan in mijn vreemd vagevuur
met zingende pijnen om een vrouwenkuur
zuiver en wieg mijn paarsgekripte smart
in deining door mijn uitgescholden hart,
met heel mijn mannelijk gemoed gekrenkt
door haar, die 't zulke rare vreugden schenkt.
Zo zwoer ik ook die dure, eeuwige eed:
ik wil haar niet meer zien, zich soepel-wreed
buigend om mij, terwijl een honing van
hoon uit haar ogen droop naar mij, de man,
die is iets vrij's, die is iets groots, die zweeft
— ofschoon hij liefheeft en haat en toch vergeeft
die zwarte sloopster van zijn mannenkracht —
weg uit dit groene dal bij dag vol nacht.
Vergeten kan ik niet. Ik verfoei haar lijn
en wil niet meer haar goede dichter zijn!
Ik kan niet meer terug, de Zon roept mij te fel.
Haar vuren stralen door mijn oren hun bevel.
Mijn Zon, ik kom! Ik laat die dwaze vrouw
zich spiegelen zonder vet als een staartloze pauw.
Ik gun haar het advies tot de slanke lijn
door haar vrienden en vriendinnen en de schijn
van die bekende schoonheid van Maastricht,
ik vaar de zuilengang in van het hoogste licht,
maar heel genadig wil ik 's avonds komen
op een van de grootste sterren naast de bomen
en luisteren in het duister of zij zegt:
`Mijn dichter heeft gelijk. Doe ik wel recht,
nu het rantsoen mijn charmes laat versmallen
te koesteren zulk een gnuivend welgevallen,
te nijpen sierlijk zijn gezonde zin,
als ik hem teder sar, dat ik weer win?
Komen er betere tijden, ik wil boeten
voor mijn verwaten inzicht. Zal ik mij moeten
dwingen tot renaissance, ik doe het genereus!
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1k deer me niet meer met een andere keus
en een Te Deum welt uit heel mijn ziel
bij het vormen van die tien nieuwe kilo sex-appeal!'
Reeds ben ik in de stralen opgevaren.
Een vurige wind speelt met mijn schaarse haren.
Mijn wezen dekent zich in vlokken licht
en naast mijn Zon doe ik vrouwenloos de ogen dicht.
Wat blijft het stil? Waar is de Maasvallei?
Ruisen van rijen bomen schuift voorbij.
De canadassen suizelen in het dal
rond het gebruis van lage waterval.
Ik mis de gouden stem waar ik hier om kom.
Zij heeft nog geen berouw en ik ben dom
to waken op uit mijn azuren gloed.
1k werd geen god, bleef mens en dus ik moet.
Om iedere molecule bloei subtiel
vergaan met de verloren kilo sex-appeal,
schrei ik mijn rouw en klaag ik aan:
hoe kan een vrouw zo vals en wreed bestaan?
Ach jurken rouge de chou met paarlen glans
ik werd geen god, ben mens en blijf dit gans!
Had ik u toch hier, ik groef mijn haar met al
het verdriet van mijn verliefde schedel pal
door het weefsel naar haar evenwichtige schoot,
zo Spaans papaverend, zo zwart en rood!
Kom! Zing met je roerende alt mij weer: ik win,
in air van blijde verwachting als begin
der coda van mijn leed en de elegie.
Zing en herstel je beeld van de atrofie!
Nog blijft het stil. Tot uit de vage kim
met zwarte gestes naderschaduwt schim.
Het lijkt een man, maar welk een, zijn gelaat
is als een web, dat in een baard vergaat.
Hij grinnikt in het wevend licht van de maan:
`Gij beidt vergeefs. Gij hadt haar moeten slaan!
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Mijn vriend, dat is het enige argument
door de vrouwen met een keur van goud erkend!'
Nu schiet door het schemeren van de manedag
de hoon van nauw verholen vrouwenlach.
Ik herken te zeer die tintelende stem,
mijn zo wijds verdriet, en treurig biecht ik hem:
"Daar lacht mijn paradijs, daar hoont mijn hel."
`Mijn vriend, sla toe, spinel changeert nog wel,
want rode kool heet nergens echt-in-licht
en percuteer nu maar met veergewicht!'
Een snel vaarwel schetst hij met faunenhand:
`Ook ik ben een der zielen van de rand,
maar niet meer een met zulk een zot gemoed!'
"Adieu dan, nobele baard!"
Weer grijpt de gloed
van weemoed om het verlies mijn schroeiende ogen.
Ik voel me intenser naar de Maas bewogen.
Ik hoor het water door het pijlkruid zuchten
en als een klacht de bladeren in de luchten
en ik kan niets, niets dan mijn ledige handen
tonen en zo heel het onrecht van mijn schande.
Zij, die in deze trieste staat mij bracht,
staat daar te honen in de prachtige nacht
en wat voor mij muziek en rust kon zijn
stormt daar te vloeken om haar slanke lijn:
"0 trotse vrouw, waar ik je weer tref aan,
zal ik de bloemen van je heupen slaan!
Ik zal je sleuren, als was je een stel gordijnen,
langs velden rode kool en sullen zwijnen,
langs al wat maakt bekoorlijk-breed je vlees,
tot je weer wordt, gelijk je eens bent geweest!
Je arbiter van bevalligheid ben ik
en nog eens ik en nog eens ik! Ik schik
en niemand anders oordeelt je statuur
en wat je draagt in rouge de chou, azuur,
in Parma, prune, in paars of koningsblauw!!
Ik blijf het initiatief en jij de vrouw!!!"
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Zo hoor ik mij mijn woestheid uit mij schreien.
1k eis wel veel, maar harder dan de keien
is haar gemoed en niets grif ik er in.
Oehhh!!! razen moet ik om die Spaanse spin!
Plots is het stil. 1k word zo vreemd bewogen.
Er strijken zijden doeken langs mijn ogen
en in die doeken bloeien blauwe varens
op arabesken van nog blauwer garens.
Een goede stem troost:
`Spoedig zal het keren,
alleen... wij moeten blijven badineren.'
"Zoete-van-zeggen, ik heb maar kleine vuisten
en een wat groter mond om ongekuiste
dingen to zeggen, die je gaarne hoort!
Ik wil niet langer dat je mij bekoort
en tevens zo lieftallig mij secteert!!
Mij zij je lijn, zoals ik heb vereerd
ze in die geruite jas en in dat schoon
nerveus gedicht op je gebloemd patroon!!
Voor het laatst, ik smeek-beveel: verdeel je ziel
nog in tien nieuwe kilo sex-appeal!!!"
Vraag nooit me in deze dingen naar een neen of ja !'
"Als ik dan met mijn kleine vuisten sla?"
`Pei' nooit de diepten van mijn ja of neen!'
"En als ik je dan voor eeuwig laat alleen ?"
Neem je mijn bloemen zó maar mede in het graf?'
Weet ik misschien geen heimelijker straf?"
`Smaal je misschien met je verderfelijk rijm
mijn amaranthe garderobe in zwijm,
of fluit je maar die solo van Roussel?'
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"Ik wens alle Spaanse Spinnen in een hel
gestookt met purperen antraciet!"
`Zo boos? En
wij zouden dat alles houden onder rozen!
Waarom danst thans niet onze dialoog
als vaak ronde rode kool?'
"En acht ik hoog
je neus en je zo malicieus profiel?"
`Zweer, dat je badineert!'
"Dus toch meer sex-appeal?"
nooit!!!'
"Weer hoor ik van Roussel de fluit!"
"t Zij zo!!'
"Merci! Maar met mijn elegie is 't uit!!!"

Fluitsolo: Finale du Festin de
l'Araignee: La Nuit tombe sur
la Vallee de la Meuse solitaire.
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TZIGANE

.Scouter a l'avoine,
Perdre son temps.
Locution proverbiale francaise.
Eerste contacten
Te midden van de havervelden
toets ik de contacten
tussen het heelal en mij op hun zwakten
en vraag, wat de winden vertelden
in het moire van het ruisende graan.
Eigenlijk weet ik nets meer van het licht.
Het is of de Zon gonst van onder de aarde
en aan mijn ontgoocheld gezicht
haar weven in de lucht bespaarde,
alsofik iets tegen haar zin heb gedaan.
Gisteravond luisterde ik naar
muziek in een kamp. Verwezen

keek ik om een mislukte dag
naar de einder en zag
een Zigeuner uit de sterren noten lezen,
vedelend op zijn viool bespannen
met vrouwenhaar.
Zijn zo de mannen?
Ook daar?
Voorgevoelens
Straks zal ik de Zon zien opengaan,
om mijn mens weer to verleiden met haar licht,
al dreigt iets wat ik nog niet kan verstaan
en blijfik zo ongerust.
Waarin heb ik haar zin niet gedaan?
Mijn vingers vragen het mijn gezicht
ergens om mijn ogen. Woont daar die waan?
Er vleit mij daar iets en soms sust
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het mijn voorgevoelens, als
ik weer in de verte staar
tussen de sterren en die violenhals
met klagend vrouwenhaar.
Sensationele gaminen

Die twee meisjes bij dat Zigeunerkamp,
dat ene en dat andere
met in avondlicht scherpere schamp
om neus, wang en kin
en dat dralen en weer wandelen
zonder einde en zonder begin.
Zij luisterden als ik, meer nabij,
hoe de sensationele gammen
sprongen over de schemerende wei
of gleden met de klankkleur van een schalmei
tussen de donkerende stammen.
Maar die ene in dat dessin van gazellen,
bereden door guitige cacatoes langs bomen
vol narcissen, wier bellen
zich door kometen laten zomen!
Fataal ontmoeten

Waarom zij en niet die andere met
dat donker kleed vol lichtende bloemen?
Wie zal,doet het Noodlot zijn zet,
het Waarom en Waarheen er van noemen?
Zij leek zo uitdagend nieuwsgierig en
de speelman, als toegenegen,
bootste in zijn spel haar zwierige
lijn na in haar eigen bewegen.
Hij monsterde haar brutaal-intens,
of de ene nieuwsgierigheid de andere zocht
en een witte vrouw een bruine mens,
gelijk maar spontane begeerte vermocht,
in nog onbeslist ontmoeten
fataal begroette.
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De dichter met de papieren stein
En ik? Ik ben niet een man als hij.
Niet zo gebouwd, mis ik aan mij
heel zijn slanke tanige plastiek.
Ook zonder zijn muziek
is hij mijn meerdere. Voor hem
moet ik met mijn maar papieren stem
wijken. Zij, in haar kleedje vol gazellen
gazelle, vol cacatoes cacatoe,
ik behoef haar nu niet te vertellen,
wat ik met mijn handen doe.
Zij beseft niet hoe zij nijgen naar
mijn linkerborst, of daar
iets liefs is losgegaan
en niet meer verkiest er vast te staan.

Haar naam?
Hoe is haar naam? Dat ik haar
kan roepen in gevaar.
Ben ik dan niet meer dan zij ? Zij houdt
van die muziek, als dit soort spel
vertelt van kom of zeg vaarwel
met zulk een stok-en-snaren-rood-en-goud
strelend of hagelend op zijn instrument.
Waarom zou zij niet kijken mogen
langs de handen naar de ogen
van zulk een in zijn huid gegoten vent?
Naar mijn handen en ogen kijkt zij niet.
Ook ik zing, maar vedel niet,mijn lied
vloeit al naar mijn hand roeit met mijn pen
nuchter-ruisend op het zwijgende papier.
Zag zij mijn hart en dat van die vedelaar
eens op een schotel naast elkaar?
Glimlachen zou zij om die rode zaken,
met een denkbeeldige dolkpunt er aan raken
en aan hun frequenties zich vermaken.
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Betovering

Dankt zijn glimlach nu werkelijk? Voelt
hij tussen zijn ogen haar bewondering?
Zulk een glimlach is niet een uitzondering
en wat wordt er mee bedoeld?
Zo kan hij ook voor de koude Maan
en de sluier van de Melkweg staan!
Hij ziet haar heel goed, kijkt nergens langs haar heen.
Hoe sluw doseert die Indide bard
zijn glimlach en doet of zijn muziek alleen
spreekt tot de ruisende roos van haar hart.
Zijn spel bloeit over het vaarwellend zonnelicht
en daalt over landschap en karavaan
tot het meisje met aangegloeid gezicht
die kring van toyer niet meer kan ontgaan.
Gevangen

Nu is zij gevangen
met heel haar kleedje en al haar wangen
en wil niet eens worden verlost.
Ook niet onder
haar linkerborst.
Ik weet wat dit beduiden wil!
Voor die bruine is weer het eeuwige wonder
van de vrouw en voor mij mijn inwendige gil
in balans tussen vloek en zoen:
Niet doen! Romanie, niet doen!!!
Hoe kom ik ineens aan Romanie,
nu ik haar hand daar zo zie?
Algernene regentover-dans

Zullen de Zigeuners spoedig gaan?
Het is nooit to vroeg, dat ik mij kwel.
Zal hij nog eens voor Romanie komen staan
als luitenant van zijn spel?
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Ze zijn er nog niet. Ze moeten nog komen.
Al wat ik zie en kan Koren
is familie van mijn ogen en mijn oren
en er is mij niets weer zo nabij,
als de blaren babbelend aan de bomen
en het spel van de wind met de grasjes van de wei.
Nog speur ik sluimerig, als ook de halmen nijgen
en alle havervelden niet meer willen zwijgen.
Wat nu? Er naderen stemmen en mensengerucht
stoort de welstand van land en van lucht.
Waar komen die bruine torsen vandaan,
die hakende benen en armen met handen?
Een aanval zet in op het nauw wiegend graan
van nog sluimerende haverlanden.
Een ruisende jacht schiet door het dauwen
op de halmen, die scheiden en wijken.
Naakt rennen kinderen, mannen en vrouwen
en terwijl zij de opgang der zon bekijken,
worden de hymnen van de haver gesneden
door de snellende benen en vertreden.
Gaan zij z6 weg? Is dit hun morgengebed?
Zijn dat hun riten, wat daar geschiedt
naar hUn levenswet?
Dat kost mij mijn ruisende haverlied!
Zij keren al om in hijgend zingen.
Ik hoor de klanken en versta ze niet.
De aren schuimen op de halmen. Reeds springen
de volwassenen nader. Zij nemen de langste
halmen en rennend drukken zij ze tegen
hun borsten, als in psychoses van angsten
om het Vuur of het Niets en de minst-struisen
ballen in een dreig-gebed om zegen
hun vuisten.
Het complex der velden blijft in beroering.
De kreten worden scheller van vervoering.
Voort raast de mensenmanege in rijen
met wreed gewissel van kuiten en dijen
en het jonge licht spreidt onverschillig zijn schijn
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over dit alles, of het niet anders kan zijn,
nu de mensheid verloor haar gordijn.
Daar springt naar voren een prachtige man,
een extase van bouw en kracht,
als gestoken door de angel van een macht
om wat hij niet meer weerhouden kan.
In dit een-worden met zon en aren
staat het licht op de wirwar van zijn haren
met horens magische autoriteit.
Zo galoppeert hij met de armen vooruit
door 't geluid van zijn clan en de hele Natuur
van het golvende graan en het goddelijk Vuur.
Halt, mijn hart ! Daar is zij weer!
In dit haar ongewone morgenuur?
Anders slaapt zij tot de zon neemt haar keer.
Wat gaat zij doen? De benedenzoom van Naar kleedjs is al tot boven

haar middel en over haar schouders geschoven
en over haar haren in de haver gegleden.
Niet doen! Romanie!! Niet doen!!!
Zij goochelt zich naakt. Daar vliegt haar schoen
en nu haar andere. Ik zie de volle blanke
huidbloem van haar vrouw wegranken
met een sprong in het ruisende graan.
Halmen rukt zij uit en houdt ze als een vaan
van herkenning naar de rennende nomaden.
Wat is dit toch voor een besmetting met een waan,
zich zo aan de haver to baden?
Al kleiner blinkt haar beeld tegen de donkeren
met varkenskleurig emaillen flonkeren.
Zij ondergaat het groeien van haar held.
TerwijI zij haar sprongen versnelt,
komt zij het leven in zijn man al nader. Neen,
dat nooit! Daar raakt haar been zijn been!
Ik moet weg van hier!
Ook ik word weer dier!
Ik vloek om mijn boord en mijn das.
Er is geen beschaving, alleen maar ras
van prachtige dieren en geen cultuur!
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Er is maar haver en vlees en boven alles het Vuur!
Het eeuwige zaadwekkende en -trekkende Vuur!!!
Intermezzo van de gevonden voorwerpen

De haver in? Zo kan ik niet mee
met de wind en de zon in de arenzee.
Jets doen voor haar, al haat ik haar mond
nu nog zo in de vaas van haar wang?
Vrij is zij volkomen, ook in deze gang.
Hoe zou ik haar weerhouden kunnen?
Haar in de armen van die man te gunnen,
is toch te triest. Ja, ik kan nog iets.
Als ik haar verlaten kleren eens vond?
Maar die zijn zonder haar toch niets!
1k heb ze gevonden!
Hoe woester ik en opgewonden,
zo stiller zij,
niemand iets verwijtend en ongeschonden.
1k neem ze mij.
Nagalin van de regentover-dans

In de verten nog Zigeunerkreten.
Hier strelen mijn vingers de keten
gazellen en cacatoes in hun woud,
nog geurend naar 't parfum van de verlorene.
1k ben wel een droevig uitverkorene,
nu 't is of ik met die stollen fijnheid houd
de huid van haar ziel tegen mijn armen.
Mijn verlatenheid poog ik te warmen
aan de wens: eens klinkt het slot
van deze hymne aan hun Zomerzonnegod.
Of laat zij zich blijven omspelen
door zijn spel en zullen als bij zovele
anderen de scheppende Zon en
de Godgewilde nooit overwonnen
trek van het vrije lichaam naar de vrije lucht
met de wonderen der verte zijn getuigen?
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Zullen zij haar begeerten buigen
naar hem en om hem naar een vrucht?
Tong, als je durft! Ik bijt haar naam nog liever stuk!
Is haar geluk
nu werkelijk air?
Straks strijkt hij op haar eigen haar
gelogen elegieen. Maar zijn tonen leven!
De theoreticus... nu schrik
ik... de onverbeterlijke ben ik!
Aan de rand van de vertrapte velden
wacht ik. Ginds wordt het zo stil.
Weg de wereld van benen, die kwelden
mijn haver. Flauw nog de verte van een gil.
Zo is voor de zanger-slaaf van het papier
door de jubilerende zwier
van de gebrande realist
met zijn vervoerend spel
dit proces droevig beslist.
Ik deed haar geen kwaad en zij schonk mij deze hel!

Necrotisch
Ben ik met de havervelden alleen,
zie ik er de schaduwen van de halmen
en de vergulde vlokken der aren heen
en weer wiegelen, arceren en palmen,
beken ik er geen mens,ver noch nabij,
weet ik mij vrij
en schep ik mij een droomland zo ruim ik wil.
Ik kan er ook nietsdoen of stil
verlangen eens een nacht vol maneschijn
maar haver tussen de haver to zijn.
Nietsdoen? Ik? Altijd dicht ik in de
stilte en overal, ook in de nacht,
tot waar de sfeer der onbeminde
dingen loerend op mij wacht.
Elke halm wenkt nu met zijn klein carillon,
de ijle klokjes tinken troostend in de zon
en een veld verbeeldt alle carillons op aarde.
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Hebben die goede muziekjes nog waarde
voor mij, nu ik ben zo alleen
en ants lijkt necrotisch om mij heen?
Het ruist

Wat moet ik hier met mijn hoofd beginnen?
Erger dan in de haver ruizelt het er binnen.
Steeds haatte ik de solo-viool! Nooit wist ik
waarom! En nu? Elk dreigend ogenblik.
Hoe beeft mijn pen naar een lied,
als steeds van papier door een zanger op papier,
maar achter de halmen in het verschiet
staat populier naast populier
als gestreken violen te zingen.
Mijn lied vermeert zich in zonderlinge
gedaanten tussen boom en vedel.
De haver ruist,
't geboomte ruist,
maar 't meest ruist 't in mijn schedel.
Finale

Spinnen vluchten uit de tent
van hun web met onthutst gedool
langs het door mij te wekken instrument
de zolderdiepten in. Een nude viool.
Ravels Tzigane sla ik al open.
De noten doen, gelijk die spinnen lopen
en ik sta vernietigd voor de eerste si.
Het spookt er in. De minnaar van Romanie?
1k kan niet attaqueren op dat instrument.
Niets kan ik, absoluut niets!
De strijkstok hanteren is wel iets.
De viool niet laten vallen van ontroering
lukt mij wel, maar een vervoering
jubelen uit die betoverde klomp went
zich niet zonder techniek. Zo blijft
al wat tussen strijkstok en snaren drijft,
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heel deze wereld, voor mij gesloten.
En toch, in die wereld kan de zon zo schijnen,
regen weven waterzilveren lijnen,
wind en haver ruisen, storm opstoten!
Met die strijkstok kan geroepen worden,
als doet die knaap van de gebronsde horde.
Had ik als kind dit geweten, ik had aan
haar andere zijde kunnen staan,
niet met een schrijfblok en een pen,
doch met spel, dat ik nu maar in woorden ken.
Als die bruine vedelaar straks dood is,
worden mijn verzen nog gelezen,
als de dag blauw en de avond rood is,
misschien, maar wat heb ik nu daaraan?
Eenzaam moet ik nu staan ver van haar wezen
en hij snuffelt met zijn bruine neus in haar haar
en tekent met zijn mond haar lichaam na.
Haver, gij kunt er niets aan doen! Ik ga!
Een papieren dichter wordt nooit uitverkoren.
Ik heb geluisterd naar
de haver en mijn tijd verloren!
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FRANSE LES IN EEN KORENVELD

Ouverture

Een meisje met een boek. Goddelijk daarboven
de Zon om de Aarde, 't graan en haar te stoven.
Haar ogen heeft zij nu zo lief, zij vlijt
ze achter haar wimpers uit de tijd.
Naar 't dieppunt -hemelsblauw
vonkt leeuwerik zijn veren-sprongen.
Vereert hij dus zijn Zon? Heeft hij zijn vrouw
genoeg bezongen?
Wil 't meisje ook van Zon zijn? Slaap dempt wel haar stem.
Zij glimlacht hitteloom en weigert hem
het verdere duet.
Onder haar lokken heeft haar zin 't gezet
hier haar Zonnelied te zingen.
Moet zij zich voor de Almacht-Zon niet schamen?
Kunnen haar textielen de voorname
ombloeming van haar geest blijven dwingen?
De Zon kijkt maar alleen in haar, hier is geen man.
Zij nestelt zich ongekleed in 't dichtste van
de aren. Ongekleed is ook het Vuur
en al het goddelijke der Natuur.
Onbedekt het koren in zijn naakte halmen.
Zij eist de Zon en wil niet langer talmen.
Slaap, blijf weg! Boek, leg je aan mijn zij!
Zij schikt een ruizeling van aren
tot oogstkroon om haar haren
en neuriet van geluk er bij.
Na al die Zon -contacten met haar huid
is zij volwassen Zonnebruid.
Met de ogen wazig glimlacht zij en dicht:
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Zonnehyinne
Kom over mij, mijn Zon! Sus met Uw goddelijk licht
en heel het ondergloeien van zijn verve
die plaag van de onrust in mijn diepste nerven!
Trouwer zijt Gij dan de soortgeurende
mannen, die de lof der vrouw zo gaarne zingen,
maar morgen weer voor een andere dan ik
en overmorgen met nog fleurender
lust, overmoediger zin en valsheids-schik
voor steeds andere zuster-zwervelingen.
De grootheid van een Vuur is soms zo goed.
't Is of ik plots gemeenzaam bidden moet.
Ben Je mijn God, ik tutoyeer Je! Kom
over mij! Beheer mij! Vlij Je om en om
mijn wederhelften, sluit geheel!
Aan twintig armen heb Je niet te veel.
Stoof als een echte God-en-guit
al de provincies van mijn huid,
ja daar en daar, even, neen, toef wat langer daar.
Wat doen Je grandioze Vingers het wonderbaar,
ook daar, en daar... juist daar lang-even maar!
Zij keert zich om, haar zonnehymne is uit.
Zij glimlacht of ze ontving. Meisje-schavuit
houdt zij de bladen van haar studieboek
nu in de schaduw van haar eigenzinnig haar,
gebroken, waar de Zon er vindt een luik.

Wandeling
In de werkelijkheid is de muziek nooit zoek.
Ook ik aanbid de Zon en door het gaan
van mijn benen langs de zing-zang van het graan
breng ik Haar mijn hulde, maar ik ruik
een Frans parfum in dit heelal van aren.
Veelvoud van genot nu door 't veld te waren
met ergens in het luchtblauw paradijs:
het nicuwste reuk-poeem der Schone Stad Parijs.
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Ik vraag mijn Zon, of ik mij niet vergis,
naar de betekenis
van deze geur in het verlaten land.

Klacht van de Zon
Opeens streelt de Zon met sterke hand
mijn arm en schrikt mijn heel aanbidden.
Zij flikkert fel: dat doet dit meisje expres!
Wie ligt nu ongekleed temidden
van de aren to leren aan een Franse les?
Rechtvaardige Zon, heeft zij niet eerst gedankt,
wijl Gij haar zo bevoorrecht hebt?
Dat wel, maar toen op vrouwenwijs Mij afgesnebd,
na al Mijn jubel rond haar beeld gerankt
en om de succulente spanning van haar huid,
die zo gewild haar grillen in zich sluit.
Is zij zo mooi en hard? Heeft het U niet vermoeid?
Mooi? Ik heb Mijn Goddelijkheid er om verfoeid,
dat Ik niet bij haar liggen kan in 't graan!

Vervoig der wandeling
Ik word benieuwd. Willen Wij samen gaan?
Leergierig ben ik nog als steeds. Breng, Vader
Zon mij ongeduldige, haar spoedig nader.
Zij is dus zulk een superbe varieteit,
dat God de Zon Zelf er zo onder lijdt!
Waar is zij, die Gij Uw zoon zoudt tonen?
Stil... omzichtig, anders vervliegt de Schone.
Zij is toch niet van parfum alleen?
Kijk, Vader Zon, toch even
naar het beven
van mijn vingers en hun uitbundigheid,
verlangend naar een vrouwenspel van ja of neen.
Word ik nog ver door U verleid?
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Fluister Mijn zoon. Weet, zij negeert
Mij soms en toch bevloei Ik haar overal.
Terwijl zij Mijn Scheppingsgeest der woorden leert,
weerstaat zij Mijn gloeiende overval
op haar knieholten, haar schouders en haar nek.
Was Ik als jij, Mijn zoon, niet Zon dus, Ik werd gek.
Zij noemt zich nu de Studie. Met haar kuiten
preluderend, trapt ze naar Mij met haar hakken
en hoor, ze begint ook nog te fluiten...
en zwijgt... zij vreest te kunnen zakken.
Vader, ik kan niet meer!
Luister nog even naar haar song!
Zij kan soms zo leuk werken met haar tong.

Daar is ze dan!
Mijn stralingen grijpen haar al in de lenden.
Daar is ze dan! Zie, hoe zij ze geniet!
Van alien, die Mijn goddelijke grepen kenden
wist er niet ene ze zo tot lied
om te dichten in een vlam van melodie
en beeldde haar studie haar zo tot genie.
Hoe plagend-lief wuift ze weer met haar haar!

Kennismaking
Wordt zij die koelte op haar rug gewaar?
Strakker kijkt ze in haar boek. Ziet er naast
haar eigen schaduw nog een. Onverbaasd
kijkt ze in de lucht.
Er is geen wolk. Geen gerucht
van een ver onweer. Die schaduw dan?
Kan dat, van een man ?
Wat doe jij hier?
Schone, ik kijk voor mijn plezier.
Wees maar niet bang, ik ben geen tovenaar
of spook ontstegen aan een aar.
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Ik loop bier aan mijn les te denken.
Van de studie bezeten,
zag ik je bier met de bladen wenken
juist aan de les, die ik ook moet weten
voor dat onpoetische examen.
Ik ben de Schranderheid, noteer dit, concurrent!
Je lijkt me wel een vertrouwde vent.
Leg je maar naast mij, wij studeren samen.
Studie

Over je schranderheid werd ik ingelicht.
Wie, als jij, met zulk een duivegezicht
de Zon plaagt en verzwakt door wat Zij leert,
is een genie, dat goddelijk studeert.
De Zon zei je dat voor, 't is niet van jou!
Moet ik er op zweren bij het blauw,
dat uit de Zon komt langs de halmen zakken?
Zeg dat woord niet. Angst wil me pakken!

Zakken, het duister punt bij elk examen!
jij zweeft er wel om been.
Goed dan, leer als ik.
Vraag jij maar af, ik antwoord wel.

Ik schik
me al.
Zie Je Zon, hoe wij studeren samen?!
Filosoferen van de Zon
Vader Zon kijkt maar naar een aar.
raakt en trust een andere, fluistert met haar.
Aren, stil! Stoort hun studie niet.
Zij zijn Min paar, al blifft Min verdriet
toch die man te wezen,
om samen net zulk kind MI boek te lezen.
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Voortgezette studie

Lig je al lang hier?
Van het begin der les.
Ze is lang. Maar stil! Ik wil geen zes.
Ik moet de tien!
Vader zon kijkt naar een tweede aar.
zij raakt en kust een andere en stoeit met haar.

Heeft de Zon je zo al meer gezien?
Is dat een vraag, wanneer men Frans studeert?
Vader Zon kijkt naar een derde aar.
Zij raakt en kust een andere en schreit met haar
de tranen uit haar wezen.
Zij kunnen hun kus niet lezen
als dat studerend paar.
Heb je al meer je lessen zo geleerd?
Onthoud! Ik preek het nog maar een keer,
met het hele lichaam in de Zon studeer je meer!
Het expansieve Licht doet rijper letten
op 't stadig gisten van de taalfacetten
en al wat de sensitiefste Fransen schiepen,
terwijl zij waakten of schijnbaar sliepen:
muzieken van Debussy, Ravel, Machaut;
klankverwante tinten van Watteau,
Chardin en Fragonard,
verzen van Verlaine, Mallarme en Ronsard
en al die meesters der fijne
sfeer van 't Frans, het Soevereine,
met wat mijn Zon hier in mij magazijnt
en naar Haar toets vergroot, verkleint.
De vertederde Zon

Zij slapen bij elkanders armen
in zulk een voorbeeldig uur
van beiden zo to warmen
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met Mijn belevendst Vuur.
De Aarde vloekt soms Mijn branden.
Dit paar glimlacht in zijn rust
onder Mijn stralen-met-de-teerste-guirlanden
de inwendige dialoog van hun grootse lust.
Ben ik dus toch een edele Vader,
sinds ik dit uitverkoren paar bracht nader?
Scheldenden op Mijn Scheppend Werk,
komt en ziet hoe Ik bier schiep,
terwijl dit paar in 't koren sliep,
een unie als gene op Aarde zo sterk!

Droom en ontwaken
Ik heb dus op mijn rug gelegen
en jij hebt mij niet eens aangeraakt?
Alleen je mond heb ik in verzwegen
aanbidding vochtig gemaakt.
Ik zag je beginnen to dromen,
niet van mij.
Iets grappigs was je aan 't overkomen
en trok voorbij.
Ik vernam de 'Mars der Examinatoren'.
Zij bliezen hem in een glorieus zwellen
tegen mijn oren.
Met mijn lellen
heb ik een droomapplaus gewenkt,
toen is dat korps de weg terug gezwenkt.
Maar achter hen kwamen in hupse rijen
hun dochters nog vrij of die al vrij en.
Zij legden klaprozen en korenbloemen
waar... och, waarom zal ik dat noemen.
't Gebeurde met vrouwelijke smaak
en met de tact
van een verheven taak.
Ik vond mijn bruidschap er niet om verzwakt.
Alleen de jongste streelde'met een aar
over de bloemen en mijn haar.
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Ik wist, terwijl zij langs mij gingen,
hoe zij benijdden. Schuchter werd hun zingen.
Zij zuchtten: wie zo in deze Zonne-show
studeert, is niet meer ongeklede vrouw
en genietend van Haar Leer
wordt haar meisjesnaakt de hoogste eer.
Klacht om de mannelijke eenzaamheid

Ik werd niet opgemerkt?
Wie ziet de man, die zo zijn Frans bewerkt?
Mannen, zo gaat het u, als gij hebt afgevraagd
en ge u in het onbegrijpbare Vuur
van Zon en vrouwenwezen hebt geplaagd
te midden van een kokende Natuur!
't Is de bekende vrouwenstank voor dank en geen
parfum der Schone Stad Parijs!
Een man gaat altijd dood alleen,
ook naast de vrouw, die modieuze staafijs,
zit hij alleen, ligt hij alleen! Ondankbaar nest
van Franse glorie vul aan dit met de rest!!!
Waarom zijn wij niet liever innig akkoord,
mijn vriend, en danken wij elkaar
voor 't mooiste Frans door mensen ooit gehoord,
als een zo door de Zon bevoorrecht Paar?!
Saluut

De dichter heeft nog nooit een vrouw vermoord
en zich nog niet verhangen in haar haar,
wat rest mij in mijn dichterlijk tijdverdrijf,
dan met een Saluut aan de Grote Vijf:
God, de Zon, de Aarde, de Sekse en het Frans
te besluiten deze meer dan dwaze rijmendans!!!
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SYMFONIE DER CANADASSEN
(Keerzijde van de plaat)

Hoe wil ik, arme dwaas, eens bestemd voor het graf,
lichter zijn dan de lucht en diafaner dan het licht!
Ik begrijp en zijg in min sprong terug. Min gezicht
bedek ik met een tak canadassen-blaren.
Waarom toch blijft die groene muziek zo door mij varen?
Waarom kan ik nu niet mee
daarboven in die zingende bladeren-zee
en waarom wil die verrukkelijke pijn
een onmachtig mens van aarde to zijn
niet bedaren... nooit bedaren?
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DE INCOMPLETE
LUISTERAAR
DE SIERADEN
1 961

DE INCOMPLETE LUISTERAAR

DE INCOMPLETE LUISTERAAR
De bloem met de gele adem wuifde
naar die met haar keel vol rode lucht,
terwiji de zon haar stralen kruifde
over een dubbele vlindervlucht.
Er werd ook jets in het licht gefluisterd,
monosyllabisch, hijgend en schoon,
maar de dichter kreeg dit niet beluisterd,
zo hoog lag dit in toon.
Hij, incomplete luisteraar,
ving het alleen als effect van de zon in zijn haar.

ALBAST
Het 'Lied van de Albasten Toren van een Ander'
zigzagt tussen de oevers van de rivier.
Het zoekt de brug van komen tot elkander
en... die brug is nu nog niet hier!
Zal zij ooit komen?
Er is te mooi avondblauw om te vergeten,
dat dit het complement blijft voor albast,
maar wie dit lied kent in zijn diepste meten
hoort er de troost van een begeerd contrast.

ALLES
Alles raakt mij aan en ik raak Alles aan.
Zo gaat het met beurten en wisselingen.
Alles heeft niets gedaan en ik heb niets gedaan,
ja toch, wij menen samen te kunnen zingen.
Te moeten zelfs! En dit is het geruis
van de woning van Alles en van mijn eigen huis.
Waarom heb ik Alles voorop gesteld?
Wel, Alles is een vrouw en ik heb geen geld!
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ALTRUTSME
Zij legde haar zes woorden met
haar lippen op zijn wang.
Hij dankte, want zo hoorde het
en glimlachte. al hoe lang?!
Zij was misschien weldoend rondgegaan.
Haar liefde was zo groot.
Vaak liet zij zich innig gadeslaan,
van: `Daar, nu weet je het, idioot!'

APPLAUS
Vandaag nam ik een hand als kind aan.
Ik bleef er mee in de wind staan
en wenkte om muziek van een klein wiegelied.
Er waren geen strijkers, dat kwam dus niet.
Toch heb ik met mijn hand op die van het kind geapplaudiseerd
en dat zo de kunst van het veinzen geleerd.

ARGELOZE VRIJE TIJDSBESTEDING
Soms gaat er een seconde
van een baard voorbij,
waarin ik de seconde van die ene baard herken.
Ik ga mee in de ronde,
dat is muziek voor mij.
Maar nooit heb ik ondervonden:
ik ben de baard, die ben,
en ook niet de baard, die is,
misschien bestemd voor de nis.
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BEGENADIGDE RONDE
Er worden soms zulke kleine dingen
verschoven en toch ze zingen.
Het is geen insectenlengte lang
en niet eens zo warm als een hete wang,
maar zij doen in de stig van een seconde

hun begenadigde ronde.

BELEG

Straks ga ik naar die win met roze klokken,
waar de slingers tussen lavendelblauw
en paars schommelen en schokken
en Turner speelt met de Zon.
Hij laat haar stralen
langs de lila cijfers dwalen.
1k fluister: 'Turner, als ik dit zo kon'.
Ik kan wel iets, maar mijn proza-vrouw roept: Zeg,
niets te kindzijn, niets te zonnevlammen,
niets te sluieren van de Maan!
Reik mij eens aan
het ham-roze en kaasgele beleg
voor de boterhammen.

BERCEUSE VAN DE KLEUTERSTEM
Nu die kleuterstem vlindert,
komt de zon prieeltjes bouwen.
Tussen de ranken zingt al de wind er 't
lied van een lieflijkste der vrouwen.
Wat een blauwe bloemen schieten nu naar boven,
wat een lila trossen zijgen om mij neder!
Of ik wil of niet, ik mOet weer Mles geloven
en ga weer in een rozenwieg zacht heen en weder.
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BEZOEK
Er belt bezoek. De klok zegt juist het uur.

Ik heb geen zin meer in verjongingskuur!
De tijd van de rode vlammen is voorbij
en blauwe vuurtjes wil ik niet bij mij.
Een wind komt in. Ik hoor het hem vertellen:
Waarom moest ik tweemaal met de gordijnen bellen?
BIJ HET ONTBIJT

Ik heb een beeldje in mijn boterham gevonden.
De lippen welfden fraai en met gezonde
kleur en ook de neus stond goed
tussen de ogen met kijk op overvloed.
't Was een figuurtje van de goede gaven.
Zingen deed het niet. Het hield zich stil en
scheen het liefst to slapen willen.
Ik heb het maar meteen begraven.
BLAUW VUUR

De zon verbrandt maar blauwe lucifers
en laat mij raden
al wat ik wil... en niet wil,
en wat is dit nog?
Ik heb geen blauwe lucifers voor daden,
en wat nog brandt
aan mij, vonkt stil.
Soms, nog als het binnenste van een bloem,
die ik niet meer noem,
zo hebben de jaren komen schaden.
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BRIEF AAN DE SPIEGEL
Spiegel, als ik straks nog maar een lege onderbroek ben
en hemd, waarin vergolft mijn laatste harteklop;
als ik van het bestaande niets meer erken
dan wat nog welt uit mijn zingende kop
van onder het eerzame, schaarse haar,
kom ik nog eens vorsend voor je staan
en kijken wij elkander nog eens heel Lang aan.
Tot dan,
je incomplete luisteraar
en leeggelopen man!

CHARMEUSE
In een mantel van carriere,
karmozijn gevoerd,
met een hoed op creme-de-terre,
ongesnoerd,
stapt zij uit een lijst der tijden
naar mij toe
en vraagt met geveinsd meelijden:
wat ik doe?
Ik, ik neem geen zonnebaden
en aanbid niet met mijn huid,
slechts gekleed in luchtgewaden,
de Vette Zon van Fluit en Duit.
Ik ben maar een stille dichter,
die met kleine rijmen boert.
Spaar mij je asemend gezicht, er
wordt niet met mij gehoerd!
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CHIRURGIE
Ik zag haar schouder, haar hals en de glans
van haar haar als een vogel, een Moeder de Gans.
Geef alle mannen een chirurgen-mes,
wat Griekse en wat Latijnse les
en laat hun die ganzen uit hun vrouwen snijden!
De Zingende Moeder blijft dan wel over,
maar dat is de virtuele toyer,
die de zwijgende apen ons zo benijden.

DONSEN
Met mijn twee gezichten
zit ik in een gedicht en
daar telefoneert mijn achterhoofd
met mijn beide oren,
over wat ik heb verloren
en mij toch zo had beloofd.
Nu moet mijn voorhoofd wel fronsen
om wat ik niet meer kwam na.
Warmte van duizendwekige dijen donsen
voorbij en ik zucht niet eens meer: sta.

DOOD S MODE
-

Een slanke doodskist is de laatste mode.
De ziel blijft immers altijd elegant
en waar zij wenkt, wenkt aan de mens een hand.
Dit is dan wel het laatst contact,
de rest verliest zich in deze entre-act.
Is het niet zo, mijn komende binnendode?!
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DOORLICHTING
De vrouwen bouwen hun gestalte niet
op uit de kleuren van hun lippen,
zelfs niet in naturel.
Zij zijn van vezels, niet van stippen
tinten of van ander spel
met hun huid, waar dit ook geschiedt.
Zij zijn realiteit en nooit een schijnen,
al lijken vaak hun ogen op rozijnen
en soms zo interessant als het herhaalde geeuwen
om een concerto voor een harp en honderd meeuwen.
DROMEN VAN DEBUSSY
De Zon heeft mij weer een dag gemaakt.
Hoe vaak zal zij dat nog doen?
Primair werd ik niet aangeraakt,
ik verlang alleen naar groen.
Ik denk aan de dassen van Debussy,
in dromen ontmoet ik hem.
Tussen een goudvis en een pioen
tekent hij nog een melodie,
maar alles zonder stem.
Als was Debussy alleen te horen:
Meester, Uw stem, hebt gij die verloren?!
ESN TONIG HEID
-

-

Als ik zo over al die mensenkoppen kijk,
weet ik: wij geloven alien in een toon,
al is die toon voor ieder niet gelijk,
maar een toon blijft een toon en is steeds schoon.
Krijg ik die ene toon van voren
te horen en komt weer om toch terug te keren,
dan ga ik in hem over onverloren,
om mij tegen het verijdelend bestaan te weren.
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EINDE VAN AL HET SCHONE
Ik heb niets meer te zeggen.
Ik weet niets meer te doen.
Niets meer te overleggen
met bloemen, lucht en groen.
De vlinders zijn nog vol botjes,
de rozen zijn nog gespierd
en de costuumpjes van de motjes
wemelen van ongediert,
maar ook onze nagels om te krabben zijn
producten van zonneschijn.

EN IK DEED DIT OM EEN MEISJE IN TULE
Toen mijn vingers nog vingertjes waren,
speelde ik er mee pilaren,
die droegen de Ruimten van het Heelal,
als een blauwe reuze-suikerbal.
De winkeliers van mijn straat
lachten er om en om mijn staat
en om mijn rood haar en mijn sproeten.
En meenden: zou hij het soms zo mOeten,
wijl hij het zo niet laat?!

ENORM MOLENTJE
Ik hecht kindertekeningen aan de zonnestralen
en dit enorme molentje wentelt nu rond.
Ik luister hoe de kinderen en de dieren
zich uit de tekeningen vieren
en hoe de bloemen en de bomen ruisen met hun mond.
Door zon en wind wordt het geheel genomen
en gaat dit de diepe blauwe hemel binnen,

om daar zo lang te hangen draaiedromen,
tot de dichter weer iets anders gaat verzinnen.
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EN SOURDINE S.V.PL.

In die diepe octaven
vond ik een zwarte baard.
Wat is de muziek vandaag behaard?
Hij lag er niet begraven.
Hij gloeide van hevig leven.
Dat heb ik de voile laag
in de breedte van de toetsenreeks gegeven.
Tot een vrouwenhand klopte op een ruit
van de deur: Speel je toch zo niet uit
vandaag!!!
FIORITURES VERGETEN
Op zoek naar papier, dat nog mooier kan zingen,
vul ik met dwaasheden mijn pen.
Er zijn in dit leven luchtige dingen,
die ik steeds minder erken.
Ik moet, hoe ook bloem-ziener, toch weten,
hoe het, na de twaalfslagen van het middaguur,
meer dan tijd wordt te vergeten,
wat in de muziek is fioirture.
FLUITER

Te fluiten op een bel, die dan een bloem wordt
en ophoudt de helft van een tijdsein te zijn.
Daarbij fluiter te blijven, die soms een zoem wordt
en overigens mens in zonneschijn,
als die er is.
Wat heb ik nog te wachten?
Toenemende afwezigheden
van ideeen zonder nagedachten?
Sluier na sluier komt er gegleden
rond alles, wat ik steeds meer mis.
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FRAUDINE

Ik ben het, mijn naam is Fraudine!
Aan het merk van je ogen meen ik te zien
de waarheid van je bewering.
Je ogen zijn niet blauw, noch bruin,
je haren huichelen met je kruin
mij en de jongeren tot lering.
Want leren moet ik nog met getal
en letter en met machinen
in dit vervelende heelal
vol vrouwelijke Fraudinen.
FUMISTERIE

Vier heren roken van drie poorten
elk een pilaar.
De bomen ruisen het statig voort en
vragen niet eens het merk van hun sigaar.
Er staat een maneschijn op trouwen
met nog een manestraal,
om achter de middenpoort te bouwen,
wat ik hier niet vertaal.
Echte dichters, al of niet met kleren veel,
schrijven altijd in origineel.
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GEBROKEN STRALEN
Nog keek ik door die kelderdeur,
of ik er het licht had laten branden,
toen men mij toeriep:
Ze hebben de zon overreden
en daar dragen ze nu in gordijnen
haar gebroken stralen naar het ziekenhuis!
Kon het toen anders, dan dat ik ontevreden
deed met mijn mond en met mijn handen,
want er was niets meer om te schijnen
in mijn straat,
die zover van het ziekenhuis staat?!

GEDICHTEN CHAUFFEUR
-

Ik begin dingen te doen in de lucht,
dingen, die ik niet meer begrijp.
Ik zet een hoed af, die ik niet op heb,
vraag me, wat is daar weer gebeurd en zucht.
Als ik dan nog wat aan mijn vingers knijp,
merk ik wel,
dat ik toch nog een wil in mijn kop heb
en nog gedichten chauffeer.

GEDRAG
In het gele land onder een blauwe lucht
staat een rode put.
Daar laat een grossier in strijkgoed zijn violen
in vallen en is de put ook vol van ut,
re, mi en muzikaal mineur-gerucht,
het wordt geen clownerie, het zijn geen capriolen.
Het is het gedrag van een die sterven moet
en zich vergeefs van zijn muziek ontdoet.
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GLIMP
Alles wat is niets en zonder gelaat
en nooit iets wil worden staat
daar buiten de deur niets te blijven.
Ik glimlach met heel mijn wijs gezicht,
dit in zulk een teder zonnelicht
als dat van vandaag te schrijven.

HALF VIJF EN NOG GEEN GEDICHT
Ik zit in Maart-geel licht te denken:
half vijf en nog geen gedicht.
Er is geen visioen of andere geschenken,
geen enkel teken op mijn vraag.
Aileen een vogeltje met blauwe schoenen
van zij de met zilveren gespen op
klimt langs de waaiers nieuwe groenen
en zwaait zijn rank muziekje uit zijn kleine kop.
Zijn vlaggetje klank is zo zijn eigen feest.
Voor hem is 't zeker al half vijfgeweest!

GRAVEUSE
Zij kwam, zij zag en meende iets te nemen,
maar anderen gingen haar daar al in voor.
Buiten hingen twee hemden, zijn emblemen;
zweefvliegen zigzagden er tussen door.
Al leek het dat haar lippen bleker werden,
wijl zij toch gekomen was om iets,
niet om de grimlach van lachende derden
of om de grandiooste vorm van Niets.
Toen heeft zij ergens op een lat gegrift:
`ik ga nooit wandelen zonder lippenstift.'
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HERINNERING
Een dame ziet haar heer een boom vernissen
en al is die heer haar werelddeel,
haar universum, dat wordt haar to veel,
dit visioen, zij wil het gaarne missen.
Zij kijkt, of niemand het heeft gezien
en het kan navertellen.
Naast de boom is wel veel maneschijn
en sterren, die het maanlicht vergezellen.
Zij sluit gerust-voorzichtig het gordijn.
Het is september en niet nachtelijk koud,
maar wat werd daar haar vriend toch plotseling oud.
HIPPISCHE ACCOMODATIES
Wat steken al die damesneuzen uit de ramen?
Ik zie anders geen optocht in de straat
en hoor er evenmin verfilmde namen.
Over het wegdek wordt het vroeg noch laat.
Het is een collectie neuzen uit keuken en bureau.
Ik houd mij stil, doe of ik niet besta.
Er komt geen anecdotisch kind, dat fluistert: Pa,
het ruikt weer naar de Postillon van Long jumeau!
-

IN MEMORIAM
Toen de man van Robinia was heengedragen
in de blauwe coulissen van een eeuwigheid,
bleef Robinia alleen.
Die dag dacht ik veel aan de zomerse dagen
met de sliert rook van een veldbrand er door heen
boven klaprozen rood in het ruisend koren
en van parochietoren tot parochietoren.
In die tijd hadden wij het zonder kind gedaan,
nog zie ik het beeldje van haar meisje voor mij staan.
Had zij, als zij sindsdien voor mij was blijven leven,
mij wel de gemeenschap van een kind kunnen geven?
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INNIGHEID NAAR MAAT
Om haar polsen en achter haar oren
vragen bloemen: hoe laat werd zij geboren
en hoe de wijzers stonden,
tot op de seconde?
Kijk goed naar haar ongeklede haren!
Houdt er eens drie van voor het zonnelicht.
Niet te lang en niet te onervaren.
Hoe korter contact, hoe inniger gedicht!

INTERIEUR VAN EEN ZAKDOEK
In de vouwen
van een van mijn zakdoeken zie ik de smart
van een witte man met een spitse neus.
Toch staren zijn ogen listig daarnaast.
Mogelijk is het een geestelijke reus,
die zich om de zon en die zakdoek verbaast.
Ik let al op zijn mond gericht naar lager
waarden.
Plooit de zakdoek zich aldus
naar de lichaamsvormen van de aard
van zijn drager?

IN TIJD VAN GAAN
Ik laad mijn letters tot kleine portretten
en zeg hun daarbij vaarwel.
Nog kan ik ze in een lijstje zetten,
maar uit is al lang dit kinderspel.
Ik had mij dat alles wel anders beloofd,
doch buiten mijn wil ledigt men mijn hoofd.
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INZAGE
Nu kijk ik bij mij zelf binnen.
Ik ben niet eens verbaasd
en evenmin verlegen.
Niets wat ik zie, staat mij tegen
en van de hele rij van mijn zinnen
is er niet een verglaasd.
Zo te kijken mag niet te lang duren,
ik zou mijn muziek er om verhuren
en dat is toch te dwaas.

INZET NA PAUZE
In de pauze tussen twee parfums
wordt de wereld van carton.
De bomen zijn een werk van scharen
zonder genie van eigenaren
en al wat men met hout en groen verzon.
Stilte. Achter twee deuren om gluren elk twee ogen.
Zou hij nog spelen kunnen en dat mogen?
Hij vouwt zijn voeten over de pedalen
van de piano en plots doen zijn handen
trossen witte en zwarte toetsen branden.

KINDERPARAPLU
Verlang ik naar die kinderparaplu?
Vertel ik er onder met de regen?
Het druppelt zo innig-gezellig nu
en niemand spreekt me er tegen.
Ik neurie weer samen met de wind
die luie en lauwe harmonie
van kuier-in-de-regen-kind,
van hoor, en voel en zie.
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KIN-HOUDER VOOR DE ZON
Nu ik al die baarden van licht zie dansen
tussen het groen en over de straat,
voel ik eens aan mijn eigen kin.
Voor velen is die eigen kin een toeverlaat
in de leegten van de gedachten.
Wat kunnen ze er air van verwachten
en wat heeft dit alles toch voor zin?

KLADGEDICHT
Mijn kladgedicht heb ik verscheurd
in vieren op weg naar de prullemand.
De dienende heeft het al opgebeurd
en met haar schennende hand
gelegd bij de as in het vuilnisblik,
gereed op de stoep van de straat.
De wind slaat tegen het raam. II( schrik.
Naar buiten! Het is al te laat!
De shippers dansen op de wind
en landen. De school is uit. Een kind
grijpt een van de vodjes en leest de tekst.
Drie andere rapen de overige op
en kakelen uit hun meisjeskop:
Wat raar? en: 1k heb het gekst!

LAAT DIE LADE LIEVER DICHT!
1k trek een lade open
om aan veel te denken.
Het ruikt er alleen naar slapende bloemen.
Niet eens het geluid van een oor
in een holle hand
komt er mij wenken.
Mijn ogen worden zonder licht
en zonder vaderland.
Laat die lade liever dicht!
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LEEGTEN VAN POORTJES
Waarom zou ik van leegten geen poorten bouwen?
Altijd ben ik graag door poorten en poortjes gegaan.
Vooral met die zin
om achter mij te schouwen,
hoe lang die poortjes van leegheid bleven staan.
Maar nu valt er een in
en haastig zeg
ik tegen die lantaam: ik ben weg!

LETTER-MEUBILAIR
Er zijn ook letters als stoelen,
letters, waarop ik kan gaan zitten,
zodra ik de aarde wens te voelen
tussen mijn groene verlangens en mijn witte
begeerten vertederd door textiel.
Dan kan ik zo behaaglijk rusten,
glimlachen om wat niet meer kuste
en luisteren
hoe de aarde fluisteren
kan met haar hele ziel.

LUGUBERAMENTE
Daar komt een tafel op mij af.
Ik heb haar nog nooit gezien. Ze is kaal.
Er staat niets op van een middagmaal,
of een ontbijt, of iets, dat ik voor straf
moet eten in het graf.
Ik zie wel dat zij lopen kan,
doch ik was een verloren man,
als ze ook eens sprong!
En dat om wat ik zong?!
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MAAR MET E'EN TOON
Aan de piano verkwist ik mijn tijd
en doe alles om alles te vergeten.
Eigenlijk ben ik iets aan het meten
tussen tijd en eeuwigheid.
Ik doe dat zo schuchter-schoon
want ik meet liefst maar met een toon.

MARCHE FUNEBRE INTERROMPUE
Van beeldjes moet men niet alles willen weten.
Ik sta er voor en kijk er in.
De zin blijft groot, elkander op te eten,
maar geen van de monden zegt: begin!
Ik wil wel beginners, zo nodig met het haar.
Zou je niet liever wat van mijn lippen nemen?
Verdenk je mij van lust die nog te zemen?
Beeldje, voor mij is het laat, zo word ik je nooit gewaar.
Mijn `marche funebre' komt nog niet klaar!

MET KINDEROOG GESCHREVEN?
Heb ik dit niet met een kinderoog geschreven?
Er liggen zoveel bloempjes op mijn bureau.
En heb ik ze speels-blazend uiteengedreven,
straks liggen zij ordelijk weer evenzo.
Er moet aan dit alles toch iets hinderen,
iets wat tederder is dan mijn ik
van nu, toch al zo van kinderen.
Iets waarover ik nog niet beschik.
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MET MIJN VINGERS ZIEN:
Mijn ogen zeggen de beelden vaarwel,
stil-aan, maar toch zonder pardon.
Weg glijdt nu heel het beeldenspel
van bolten en deuken in de zon.
Straks moet ik het misschien
met mijn vingers zien
en dan?
Niet ieder beeld is voor iedere man,
wijl het ongemerkt niet kan!

MILITAIR KERKHOF
Het is op dit kerkhofniet zo stil.
Toch is het niet de wind over de graven
of langs de dodenlaantjes en-straatjes.
Het lijkt op een krassen en schaven
van een nagelaten levenswil.
De gevallenen tekenen nog steeds soldaatjes.

MINERALEN
De contacten van mijn schoenen
met de aarde
worden zo vreemd.
Er is een verandering van waarden.
Ik kocht altijd de beste kwaliteiten
om to gaan tussen bloemen en beemdelijk gras,
maar wat ik nu beloop,
kan ik het wel noemen
anders dan steengoed en glas?
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MOEDERTROTS
Toen zij de beeldjes van haar kinderen
in schone hemdjes had gedaan,
keek zij eens in het licht.
Wat kijkt dat mij aan,
zo van open en dicht
en niet eens roze en wit,
of ook daar nog een beeldje in zit?
Toen lachte een van haar beeldjes frivool:
Moeder, schei uit! Of ik ga naar school!

MOET IK DE LETTERS IN?

Moet ik dan absoluut de letters in?
En als ik dit kon?
Vond ik dan daar een nieuw begin,
een dat het kon zonder zon?
Maar ook de muziek is van haar
met al wat klinkt naar snaar
en kristal.
En zo vind ik daarbinnen, wat ik vond daarbuiten
en mogelijk overal
een geweldig koud-blauw fluiten,
zonder schal.
Toch wil ik het proberen,
ik ben nooit te oud om iets te leren.
En ik ben op dit ogenblik zeer oud.
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NACHTPOST
Iedere nacht komt dat meisje op die brief staan.
En die brief, die ligt op de grond.
Er ligt daar nog een brief. Zij kijkt hem aan
met de lippen van haar mond.
Zij staat op die ene brief met die ene voet
en op de andere met de voet van het hart.
`Ik kom morgennacht terug, als dat moet,
en zolang tot ik krijg mijn part'.
Op die ene brief een zegel van dertig cent,
het adres, dat van een heel ver land,
is al doorgestreken.
Zal zij nu het zegel met haar linkerhand
of met haar rechtervoet er van weken?!
En blijft dit dan onbekend?!

OGENSCHEMERING
Spreek ik met het landschap, dat ruikt naar paardebonen?
Ik zit hier bij mijn gesloten boeken
en zal je niet meer op kunnen zoeken.
Ik blijfliever bier en hoor je, hoe ik luister?
Het hapert aan boven- en ondertonen
van mijn ogen; zij zijn te licht of te duister.
Treurend om mijn eens zo dartele ogen,
wuifik met een hand, om iets in de lucht te doen
verdiepen of te verhogen,
maar het grijs van het land wordt niet meer groen.
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OM DIE TILE TOON
Er is een speld gevallen in de nacht,
juist op dat groene steentje bij die poel.
Of zij er in gleed? Of een zacht
gerimpel uitstreek en hoe koel
dat alles deed naast vochtige aarde,
wat heeft dat voor mij nog waarde?
Het ging mij om die enkele, ijle toon,
eenzaam en dan zo hulpeloos-schoon.

OMKLEDING
Nu ik mijn oude mens in een nieuw hemd heb gedaan,
kijk ik er de Zon zeer scheef op aan.
Het is maar goed, jou, schaamteloos Licht,
dat niet ieder mens zijn wrevel om jou 'cliche.
Dan zouden Je goddelijke Oren
een groots schimpfonisch krassen horen!

ONDER STROOM
Toen dat paard met zijn oren
zo dicht kwam aan die boom,
dacht het er DAT to horen,
wat de aarde houdt onder stroom.
Het wilde de boom niet storen,
noch zijn rillende bast,
stond stil en hield met de poten, van voren
vooral, zich straffer aan de aarde vast.
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ONDING

Onder de groene bladeren krijgen
de gestalten nog eens de ronding
van een begeerte,
en binnen het schaduwlila-zwijgen
trilt nog eens in de palmen van mijn handen,
of nog een keer te
meer, het verlangen naar de wanden
van een jong Bier der andere kunne.
Kan ik mij deze verhoging van temperatuur
nog wel gunnen?
1k ben niet meer het vroegere stukje natuur,
maar daarom noem ik mij
ook glimlachend: onding,
en denk er even onzin bij.

OOGOPSLAGEN
De melodie
van een groot-industrie
om oogopslagen in parfums te wikkelen
tuit ruisend in mijn oren,
die maar te gaarne horen
de verpakking verguiden en vernikkelen.
Als ik nu uit de vellen in piano
ovalen snijd en verbind die leeglopende ogen,
zai ik dan nog als een oud-tijdse piano
onder zulke touchers spelen mogen?
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OVERBODIG
Eigenlijk moest ik nu langs een laan
groene bomen heen en weder gaan
en uit een zwart register lezen
over de mensen en hun wezen.
Bomen, kunt gij mij goed verstaan?
Ik schouw verdiept en zie ze zwijgen.
Voorlezer, gij kunt het beter zwijgen,
Van Uw histories komt bij ons niets aan,
wij kunnen er geen bloesem meer van krijgen.

OVERWICHT
Zij ruikt haar man in al zijn fazen
en hij, hoe zij zich aan hem parfumeert.
Zij zijn nog in hun periode van verdwazen,
waarin veel kinderlijks wordt bijgeleerd.
Het is goed nu een en twee to zijn en beiden,
alleen zij weten niet, hoe lang dat duurt
en zich hun geuren en hun reuken scheiden,
nadat de laatste faze is afgevuurd.
Doch laat hun aan hun kinderlijk verbazen,
minder gekocht, dan wel gehuurd
als veel in het komieke van de extazen,
want onder de dans van een dikke teen
aan een verheerlijkt vrouwenbeen
wordt de Aarde toch maar een erwt.
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OUDE ACCORDEONISTEN
Er kwamen mannen van accordeon
met sjalen toetsen en knoppen om.
Zij keken onwaarschijnlijk naar de zon
en neurieden toegevelijk: ja, ik kom.
Wel kwam er ruzie over dit enkelvoud,
meervoud was hier immers normaal.
Maar alien begrepen wel: `wij worden oud'
en speelden dit op hun sjaal.

OUDE KERMIS-HERINNERING
Een eierdanseres met rode tricot-benen
heupedeint over het tapijt naar mijn kant.
Het ei ligt: een ovale ster, zelfonbeschenen,
en ik sta popelend naast het vasteland
van het bezond tapijt.
Hoe klein ook, geniet ik hier een floriade.
Twee mensen-tulpen wiegen in de zon
rubato-lijk begeleid
door orgel spelend naar gevouwde bladen
en boven alles buit stads-carillon.

PARFUMERIEEN
Iedere vrouw ruikt anders,
de geurigste naar acasia's en rozen.
Vermenigvuldig dit met jaren
en met blonde, bruine of zwarte haren.
Er zijn er met geuren van open luchten
of reuken van besloten gehuchten
en anderen weer naar ozon in dozen.
Maar ruiken doen ze allemaal
anders, van zedig tot fataal.
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PAS SANTE

Zij doet haar lippen in een fluit
en toont ze zo aan de zon
als kleine klok van lak geluid
uit een binnenste van carton.
Ik tel de knoopjes van haar kleed,
vermenigvuldig die met de vonk
van waan en trots, waarvan niemand weet
waarom men ons dit schonk.
Ik tel de pasjes van haar gang
en deel ze door zonnelicht,
maar krijg er geen vreugde uit, alleen een lang
oninteressant gezicht.

PLAGERIG WAARS
Er zijn kleuren om er soms langs te gaan

en er niet te gauw meer langs te komen.
Er zijn er om peinzend voor te staan

en anderen om van fruit bij te dromen.
Of dat grappige meisjes er in wonen,
spuitend met vruchtensappen rood en paars,
zeggend, om geen jonge mannen te verschonen,
de waarheid met al haar plagerig waars.
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PRIJS VOOR ROSE EN PARELGRIJS
Twee meisjes met hun lunchpakket
gaan naar de trein.
Hun ogen liggen nog in bed
en moeten aan het eind van de reis
toch wakker zijn.
De ene stoot de andere aan
om toch to kunnen blijven gaan
en van het haasten trilt hun mond.
1k luister naar de rappe wijs:
hun stapjes zingen met de grond,
vooral die van-in-rose-en-parelgrijs.
Zij krijgt mijn prijs!

RAAD VAN ALFABET
Ik zit mijn Raad van Alfabet weer voor.
Zij zijn in licht gekleed en door
de mazen van hun regenboog-tuniek
ademen zij aardse en firmament muziek.
1k kijk hun ronde langs en graag
verneem ik de zonnenieuwtjes van vandaag,
maar over een zaak zijn wij trouw accoord:
dichten blijft een ding van lank, van kleur, gevoel en woord.
-

-

RED UCTIE
Daar gaat mijn verstand
door een hoge hoed van haar
de lucht in op weg naar de zon.
Wat ik nog word gewaar
van het gezonde, groene land
hangt er als een bon
van prijs alhier en prijs aldaar.
Of ook daar weer afgedongen worden kon
op alle ding, dat is van licht
en kijken door het masker van een gedicht.
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RESEARCH
Hier zit ik haast te treuren
over korte en lange kleuren
en ik houd zo van vol-slanke.
Ik heb een meter van klanken
en gaarne neem ik de maat.
Maar hoe die kleuren beduiden,
hoe hun begrippen luiden
en waar het om gaat?
Zou ik er niet eens aan ruiken?
Geroken kleuren werken soms toniek
en maken zorgen-vrij. 0, dichter-kuiken,
straks verklaar je je glimlach nog muziek!
RODE AVONDSTEMMING
De lucht verduistert tussen het donkerende groen.
Zij begint te sluipen en ik word bang.
Zij splitst zich telkens en elk nieuw paar
koopt broeken als zwart-rood bloed
en pruiken van metaalblauw haar.
Dat blauwe haar maakt de lucht zo koud.
Zij splijt nog voort, haar rode broeken sluipen
en waar dit niet gebeurt, completeert een kruipen
mijn angst met de lucht en al dat zwarte groen
alleen te zijn, niet wetend wat te doen.
SCHANDAAL
Of de vrouw al of niet haar kopje omzet
met de moderne kleuren,
er wordt door haar op de spiegels gelet,
of die ook treuren.
Maar treuren doen die allemaal,
de oorsprong van de vrouw blijft een schandaal.
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SCHRIWEN
Ik sta te kijken van wat ik schrijf
en glimlach om mijn oren,
wat ik die laat horen,
wanneer ik uit louter tijdverdrijf
deze dingen ook draag voor.
In mijn hoofd is daarom groot geruis,
die dingen lijken mij niet naturel.
Er zijn nog veel deurgaten aan mijn huis,
maar de deuren verdwenen. Nog voel ik het als spel
er in en uit te gaan met dit te schrijven,
doch zal dat alles spel blijven?

SCHRIK
Ik leef in moeilijke dagen
en vraag mij: is 't eindelijk zo laat?
Kan ik mij de zon niet meer gunnen?
Alles, om dit te verdragen
doorvors ik, en ik schrik
voor dat ultime ogenblik.
Ik kijk naar de lucht om de wijzerplaat.
Hoe lang zal ik dit nog kunnen?

SIGNALEMENT
Hij ruikt de gunst van haar gebeente
en schrijft dan op,
met letters als bevroren gesteente,
haar signalement, het eerst haar kop.
Of moet hij niet met de kop beginnen?
Misschien liever met die behekste viek,
die alle mannen brengt om hun bezinnen
en vragen doet: waarom zijn wij gek?!
Ja, waarom hadden wij een moeder
en waarom had vader een vrouw??
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SLEUTELS
In glazen jasjes door het licht te wandelen
en in de zakken van een glazen broek
te weifelen, hoe te handelen,
als de kristallen sleutel er is zoek.
Sleutels zijn edeler dan de overige dingen.
Sleutels willen steeds in sloten zingen
en als zij dat bij de deuren doen
splitst hun kristal zich in creme, rood, blauw en groen.

SOLEILISME
Ik doe van alles, ook 's nachts.
Ik heb mijn persoonlijke astronomie.
Blaas sterren van mijn adem in het Heelal.
Dan onverwachts,
speel ik heel breed de melodie
van mijn mars voor Mars en val
met al mijn vingers in de toetsen van Orion.
Dat alles wijl ik haat en liefheb: de Zon!!!
En het is mij aan te zien, hoe groots ik dit dicht
in mijn eeuwig gevecht met dat oneeuwige Licht!

SOLFÉGE DE LA COULEUR
Toen ik dat boek over de kleuren kreeg,
heb ik de hele dag gezongen,
ook Coen ik zweeg.
De trappen werd ik opgesprongen.
AI naar ik steeg,
ging ik door blauwe, gele en rode tongen
lucht met heel mijn verlangen naar groen.
Ik woon in een straat met jonge bomen.
Zomerkleedjes kijken en er wat bij dromen
is alles, wat ik nog kan doen.
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SPELEND MET EEN BESCHUIT
Ik zit weer met een beschuit te spelen
en luister hoe de kruimeltjes zingen.
Dit spel wil mij maar niet vervelen,
rond draait de beschuit met ruizel in haar kringen.
Het is weer de altijd nieuwe muziek van het brood.
De beschuit was nooit kind en werd nooit groot,
maar in haar wieling is voor mij zulk groots ontzag,
dat ik er stil van lach.
STILTE
Stile schoenen aan stile voeten
en zo naar een doodstil huis te gaan,
waar stille zolen stille lopers treden moeten
om voor de einddeur straks te staan.
Dan openen en in een kamer kijken,
daar is de stilte het zeerst.
En plotseling in een zetel wijken,
daar is de leegte het teerst.

TE LAAT
Bij ieder ander landschap hoort

een ander paar schoenen van een maat,
of de kousen nog niet zijn uitgevonden.
Hoe vaak heb ik daar
de stilte van mijn muren om gestoord.
Die muren zelffluisterden: `te laat,
onze stilte werd al eerder uitgezonden.'
Zo werd mijn ongeloof maar al te waar.
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TELEURGESTELD
Heel de nacht speel ik kaart met mijn cellen
van de familie Droom en ik weet
nooit wie er wint.
Dat komt van het vele vertellen
als de partij begint
tot zij eindigt. Soms voel ik een hondebeet
en kijken de meisjes Droom mij aan.
Ook zij zijn wreed
en verwachten van mij een vloek en een kreet
maar zij moeten er zonder gaan.

VADER SPEELT STAD
Nog ben ik van de geduldige kinderen.
Als ik stad speel en mijn kleine bomen
door anderen uit hun doosjes zijn genomen,
kan mij dat niet hinderen.
Ik zoek in neuriend geduld de soorten
weer bij elkaar en zet ze rond de huizen,
die weer om torens, zo hoort dat en
dan zing ik over naar genoegelijk suizen.
Mijn boompjes leven met al hun groene blaren...
Waar komt vandaag de wind vandaan?
Moeder, ik begrijp niet, hoe die komt gevaren,
maar Vader is bezig met de Beukenlaan.
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VERLATENHEID
Wat uit mensenzaad is voortgekomen
zingt wel eens het afscheid met verdriet
om ontrouw voltrokken onder bomen
in stilten zonder gesprek of lied.
Voor wie dan schreit, inwendig, is het zoeken
naar een troost, die eigenlijk niet bestaat,
ook niet in anti-septische doeken
om de verstotenheid van zijn gelaat.

VERMAAK IN HET LOOF
Ook ik heb tussen de takken gewoond.
Een vogel was ik niet.
Geen gele bek heb ik de zon getoond.
Ik bleef in mijn menselijk lied.
Maar wat ik mij vermaakte in die twijgen!
Ik was daar caroussel met vier
schuitjes en niets wilde aan mij zwijgen,
niets kon mij nog deren!
Zelfs de knopen van mijn kleren
werden fluitjes van plezier.

VIOLISTJE
Muziekje van tussen kleine schoudertjes
en een wat groter pelerien,
erfenis van oude oudertjes,
die de nabijheid niet goed konden zien.
Aileen in de ruimten van het verre
waren hun ogen begaafd.
Zij volgden de loop van de sterren
en leken er aan verslaafd.
Toch is eens hun einde gekomen,
maar zij werden versterrebeeld.
Dit werd door hun zoontje vernomen
en wordt nu nog door hem gespeeld.
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VREEMD
Ik kijk naar een die niet is
en met zijn? ligt op het bed.
Ik, die ben, buig mij over het voeteneind
en kijk in hem als in een rivier.
Maar als daar dan niets ligt in dat bed,
wat is er met mij gaande?
Wat doe ik dan hier?
Wel, kijken naar het niet-bestaande!

VREEMD INSTALLEREN
De dingen meubelen mij
en achter ieder van mijn ogen komt een stoel.
Ik acteer met mijn wil, ik weet hem vrij,
al vraag ik mij, hoe ik dit bedoel.
In mijn mond verrijst een tafel
en daarop legt zich een boek.
Elk blad slaat om met ritselend gerafel
uit een weigering van onderzoek.
Iets komt het van de tafel te nemen
en het te dragen naar een stoel
om daar teleurgesteld te temen:
hij is er niet, die ik niet bedoel.

De dingen ontmeubelen mij weer
en achter mijn ogen word ik leeg.
Ik weet niet waarom ik nog acteer,
nu mijn tong al zwijgt als deeg.
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VROUWENLOGICA
Eer meisjes te zingen beginnen
geven zij hun pop een bloem in de hand.
Dan komen haar refreintjes binnen
om te kuieren aan de lopende band
van eentonig kleine vrouwelijkheid.
Zij worden jaloers, voor zich en elkeen snijdt
al kleedjes naar eigen patroontjes,
wel voor dochtertjes, maar nooit voor zoontjes.

WAT WARE TULPEN WILLEN
Er was eens een trommel met groot verdriet
en een trompet met veel plezier,
die zocht om te troosten naar een lied
voor de droevige trom bij bloem en dier.
Zij Meld stil voor de schedel van een tulp
en blies er haar tonenrij.
Maar die trotse bloem riep direct om hulp:
ga weg, dat is niets voor mij.
Ik houd niet van koper, al klinkt dat ook rein,
ware tulpen willen alleen getrommeld zijn.

WIEGELIED VOOR TWEE ROZIJNEN
Nu ik die ogen zie,
hoor ik een wiegelied voor twee rozijnen.
Zij leden niet aan eenzaamheid,
twee zonneschijnen
glimlachten naast hen heen en weer
en schommelden de melodie
uit de tijd van een voorname
vrouwe in de tijd van een eenvoudig heer.
De heer ben ik, die componeer,
maar wie is nu die dame?
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WIT EN ZWART

Een witte toets vraagt aan een zwarte,
waarom ik aan de piano zit?
De zwarte zingt: hij blijft toch een aparte,
die alles averechts verklaart,
omdat hem dit zo wordt geopenbaard.
En daarom is mijn zwart een donker wit
en jouw wit een van flitsend zwart,
slaat hij mij zacht, slaat hij jou hard!
Maar wat gebeuren er nog rare dingen,
dat wij zijn onzin zo eendrachtig zingen?

ZEESCHELP

Neemt een dichter zijn duik in zee,
beginnen alle schelpen te zingen.
Ook de duinstreek neuriet wel eens mee
en soms de verhevelingen.
Een stiller dichter wordt dit wel te veel,
dat spelen van de zon met het zand.
De zon te royaal weer met haar geel
trilt hem te nerveus op de hand,
inaar wie zal, wat twee schelpen zingend zeggen,
on-welgevallig naast elkander leggen?
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ZOMERHOED
Daar zet die altijdgroene heester
zijn zwarte bril weer op,
maar ik blijf in mijn droomland meester
en sla hem de zon om zijn kop.
Nu komen wel alle nieuwe insecten
zijn gouden zomerhoed bewonderen
en keuren de ultra-moderne effecten
tot diep in het bijzondere.
Ik klap het roze uit mijn oranje
handen tot nog een franje
kinderlijk vertier
voor mijn bejaard plezier!

ZONDER DIE ZONBLOEM
Zonder die zonbloem was ik niet gekomen
over dat muurtje van die stille tuin,
al had ik ook iets pittigs ingenomen
en kwam mijn hand juist aan de voorste kruin.
Zonder die zonbloem hae ik niet gesprongen,
hadden mijn tenen niet perfect geveerd,
had ik mij nooit zo uitgezongen
en mij niet ergens zo bezeerd.
Zonder die zonbloem...

ZON'S DEFICIT
Nog insect-inspecteur van het blauwe
lagere onderwijs van het licht
zong ik in tegenspoed met vrouwen
over mijn dassen vaak eenzelfde gedicht.
Ik vroeg er de zon in: zou ik dragen
oranje of rood met een groene bies?
En de zon zong terug: wil mij niet plagen,
heb Been tijd, ik werk al met verlies.
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ZON'S KATTEN- EN MUIZENSPEL

Ik ruik de aarde van onder de straat
en de aarde van onder de huizen,
al naar een juffrouw, die er over gaat
en een kelder rozijnen met muizen.
Maar overal is het eenzelfde beeld,
dat komt en gaat en nooit verveelt,
zolang er nog licht is en niet te veel nacht
en er niet te diep wordt nagedacht.

ZOUTGEHALTE

Vandaag voel ik mij zo runderlijk
tegenover de Grote Zon.
Ik sta anders niet op gras en kijk
niet als een koe, dock als een dichter.
Boven de horizon werdt het iets lichter
en de regen minder ruim van draden.
Dat is niet zo goed voor de daden
van het gras.
Ik voel mij anders zo zout-geladen.
Als ik dan toch eens een koe-broer was?
HET DEFINITIEVE
Het Definitieve sneeuwt uit de lucht

over mijn handen en mijn gezicht.
Ik merk het in fasen van bloesem en vrucht,
het Definitieve is het Licht.
Maar als dat Licht me al zo prest en pest,
wat is dan de Rest?!
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DE SIERADEN

HET DUBBELE SIERAAD
VAN DE
GROTE EN
KLEINE VLOER- EN WANDBELEVING

CHANTAGE
Vandaag moet ik weer naar de blauwe mijn.
Er moet een azuren huisje zijn
en vanavond zij dit gereed.
Ik hanteer mijn gereedschap van zonneschijn,
en al doet het mij voor de zon ook pijn,
zij heeft met haar vlekken toch zo'n leed,
dat huisje moet er zijn!!!
Dat huisje komt in het duurste blauw
met gouden deurtjes waar dat moet
en is bestemd voor een dwaze Vrouw,
die al weer droomt van de nieuwste hoed?!

DUIVENBERICHT
Er is weer glans om de gezichten,
zo van de blauwe zon omzet.
Het zijn weer goede duivenberichten,
ik heb er genoeglijk op gelet.
`De lucht is helder, mild is de wind...'
Ik passeer het huis van een jong gezin en
kijk er bekend naar binnen.
Hij heeft een pijp, zij een sigaret
en ze trekken aan een kind.
Wij glimlachen samen tot een gezicht
om zulk een zon en zulk een duivenbericht.
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GORDIJNEN
Zij waren tot gordijnen benoemd
om aan de kamers te vertellen,
wat buiten in de grote lucht gebeurde.
Hoe daar op wielen werd rondgezoemd,
wat zich daartussen liet vergezellen
en hoe dat mensenvlees dan geurde.
Ze vertelden de kamers ook van het licht,
waarin geen mens vermag te wonen;
hoeveel schoner het is dan een gezicht
en hoe haast zo mooi als tonen.
Gordijnen hebben nu eenmaal veel tijd,
zich te bezinnen op een schijn van eeuwigheid.

GYMNAESTRADA

Armen zijn zusters van de wanden,
benen broers van de vloeren.
Armen reiken gaarne wanden handen,
benen gaarne vloeren voeten-toeren.
Nu gaan al die armen zweven.
Al die benen arabesken deinen.
Armen zouden liefst in naam beleven,
wat benen zonder woord belijnen.
Maar de benen kunnen het niet zwijgen,
als de armen rijzen, zijgen
zo sportief gespreid.
Luister hoe zij de vloer toucheren
en hem meteen zo feliciteren
op zijn kunstzinnige kwaliteit!
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HOOGCONJUNCTUUR
Het zwart van een boom daar buiten op het land

komt met twee loofgroenen, ieder aan een hand,
het beton van de stad op wandelen.
Zij hebben het over het grijs van plavuizen
en over de wind hier tussen de huizen,
over verkopen en handelen.
Het jonge loofgroen kijkt het boomzwart aan.
Het oudste loofgroen wil eens blijven staan.
Dit huffs draagt een bordje: de dichter is niet wakker
tussen elf uur 's avonds en 's morgens vijf,
ook niet voor het Leven van bos en akker.
Hij inspecteert dan zijn dromenbedrijf.

IK VROEG HET VERGEEFS AAN WAND,
DEUR EN VLOER

Ik heb het gevraagd aan die melkblauwe wand:
als ik die rode deur daar opendoe,
kom ik dan in dat ander land,
waar je nooit van het lopen wordt moe?
De melkblauwe wand heeft niets gezegd,

zo min als de onderdanige vloer.
Ik heb dat toen maar uitgelegd:
hier is zwijgen zeker geen toer!
Ik ben naar de rode deur gegaan
en vroeg: moet ik hier blijven staan?
Dat heeft de frisse wind vernomen,
die altijd komt uit de groene bomen:
Open, jij deur daar! En jij, zon, druk mee
met de bumper van je gouden slee!
En laat die dichter met zoveel gedachten
over schoonheid en welstand niet langer wachten!
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LEKKER BANG ZIJN
Weer lig ik in een bed van porcelein
to staren naar een zich motoriserend behang.
Daarachter moet een revolvers-waaraan-schurken zijn,
ik word weer kind en bang.
Kon ik de stilte nu maar verscheuren
en vond ik de fopspeen van een klarinet!
Niets kon mij meer gebeuren,
de muziek heeft mij al zo vaak gred.

MAANBEWONER
Als kind heb ik lang in de maan gewoond,
gedwaald door de blauwe gangen
en zalen, waarin haar kristal stond getoond
en dat gestreeld met mijn wangen.
Toen ben ik met heel het maanhuis gegaan
tot boven de tuinen der aarde
en kreeg daar het bevel: `gij moet hier vandaan!'
omdat ik to veel ontwaarde.
Ik ben er waarlijk niet uitgezet,
al kon ik niet langer blijven.
Ik werd verbannen volgens de wet,
dat niemand zijn droom mag beschrijven.
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MOEDERS RIJMPJE
Buiten zingt een jonge moeder: un, deux, trois,
hoplala!
en ik vouw van beige kaart een klein vertrek,
teken op zijn wanden het abstrakte
tussen plafond en ruimte rond boekenrek
vol grote dichters, mijn klassieke zwakte.
Ik zet die kamer in verschillend licht
en speel er ook met mijn zaklamp door,
inaar weet ik, bij al wat ik zie en hoor
wel schoner gedicht
dan dat: un, deux, trois!
dat moedertje, de zon en dat hoplala! ?

OORSPRONG
1k herken mij hier niet meer.
Deze wanden zijn mijn kind geweest.
Die wand daar heeft mijn vliegers opgelaten.
Deze hier dreef mijn tollen door de straten.
De gindse galmde mij op een kinderfeest.
Toen kwam de laatste, waarmee ik overging
in de heer, die ik nu nog zing.

TURKOOIS
Turkoois voor de vloer, Turkoois voor de wand,
ik gedenk weer Turkoois van het Heuvelland,
waar die Forensentrein door gleed.
Mijn Muzen heten naar de kleur van hun kleed.
Zo stapten zij op en zo stapten zij uit,
temidden van het en hun reisgeluid.
Maar dit Turkoois is stil en harmonieert
met ieder muzenschoentje, dat er over veert.
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VRIENDSCHAP-DAKEN
Nu zonnestralen blauwe kussens dragen
en sigaretten van een hoog gehalte
roken, buigt zich een wezen uit een wagen
en vindt in die rook zijn gestalte.
Het is in de hele lucht om goed te zijn,
handen te geven aan de daken
en op de torens de zonneschijn
in vriendschap aan te raken.

WEERZIEN
Echte dichters wonen in kamers met vijf wanden,
zij vallen immers uit een ster.
Ik woon echter in kamers met vier
en voel mij helemaal niet zo ver.

Toch acht ik mij een echte.
Ik zal daar niet om vechten
met wie dit anders menen.
Ik dicht altijd voor mijn plezier
maar niet over mijn eigen benen.
Wel over die van elegante anderen.
Dat laat ik mij niet veranderen.
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HET DUBBELE SIERAAD
VAN DE
GROTE EN KLEINE LUCHTBELEVING

AANGETEKENDE STERREN
Het verwondere niemand,
ik ben nu eenmaal iemand,
die zijn sterren aangetekend verzendt.
Zo blijven zij trillen in het heelal,
over land en stad, over berg en dal
en tegen het nachtfluweel geprent.
Zo hebben zij steeds elkander bestraald
en die luisterende geest in mijn kop.
Maar to zien, hoe zij worden afgehaald,
vangen mijn ogen niet meer op.

AFWEZIG
Mijnheer is niet thuis, en hij heeft ook Been tijd!
Hij speelt met de pruik van de zon.
Hij heeft zijn geest aan het licht gewijd,
toen het licht met hem begon.
En als u nu alles weten wilt,
er is ook een tijd geweest,
dat zijn geest door een soort melk werd gestild,
waarvan men nooit geneest.
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AIR DE CHASSE
Op de landlijn in het horizon-grijs
staan twee kleine blauwe vlammen
van daar tot daar.
Het is de lengte van een wijs
geblazen tussen de stammen
en zwellend van verte-mat naar -klaar.
Het moet wel een air op een hoorn zijn.
Er roert mij iets in van de jacht.
Een accompagnement kan van toren zijn.
Aan doodbloedend wild wordt in mij niet gedacht.
In spanning volg ik de melodiek.
Gelukkig! Het is maar een jachtmuziek.

APPLAUS
Kinderstemmen zingen
vanuit hun huisgezicht
roze sterren in blauwe kringen
door het gele licht.
Hun klare collectieve zang
is als hun eerste straat zo lang
en de ronding naar een nieuwe straat
deelt in hun collectieve maat.
Daar fluit een jongen over het beton
en klappen de magere handen

van de anderen langs de baksteenwanden
applaus tot op de zon.
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AUBERGINE

In dit licht worden de bomen
van aubergine-naast-melkblauw en als teer
met seringen aangestreken.
Nu zal Het toch wel komen,
Het, dat mij alles is en weer
voor vele weken!
Of ik op vrouwenlippen nog eens won fortuin,
zo kijk ik naar de zon, zo'n beetje schuin.

AUTOBIOGRAFIE
Ik heb een zeer bijzondere wolk ontmoet.
Zij lag to trillen in de lucht en voor de zon.
Er stond in een verdiamant soort bloed
mijn leven om gebeiteld: hoe 't begon
en hoe 't verging.

Ik heb die zeer bijzondere wolk gegroet
en haar gezegd, dat ik nog altijd zing
in variaties: hoe mijn tijd verliep,
als ik niet sliep,
tot weer vloog aan de witte raaf,
die altijd krast van mij : wat is hij braaf!

689

CEDERGROEN
Groen om te ruisen en er onder
hij, die haast achter de verte schouwt
en dat groen legt op zijn weegschaal van wonder,
rust hij beter waar het ruisende groent of blauwt?
Hij wil in het wonder blijven geloven,
rnaar lacht de simpele wind hem niet uit?
Is hij niet als een zwijgende dove,
luisterend vergeefs naar een ruisende fluit ?
Toch is dat cedergroen goed voor zijn ogen,
hij rust er, zij rusten er en alle twee
delen ze in het verwekte vermogen
van de wind in de zingende naaaldenzee.

CERISOMANIE
Zij nemen hun lichamen mee op reis
en hopen: de bomen zingen.
Zij voelen een smaak van paradijs
tussen hun tanden dringen.
De mannen worden cerisomaan,
hangen om de oren van de vrouwen
een kersenpaar en even gaan
ze achteruit om dat beter te schouwen.
Worden wij nu daarom vergezeld?
bitsen blozend de schonen:
Er wordt bier te veel met de kersen verteld
en te weinig met onze konen!
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CLAVECYMBEL
De clavecymbalisatie van de vallei
trekt nu nog alleen in drornen voorbij
en alle nachten
sta ik op een geclavecymbaliseerde ziel
te wachten.
Ik houd iets tussen vinger en duim
en ik vraag aan Naar gestalte:
Kom toch op, bloem, dwaal niet al te
lang in het medium van je schuim,
te laat sta je daar met mij ?!
Maar zij ruiste alweer voorbij.

ENTOMOLOGIE
Soms wil ik zo verinnigd leven
met de lucht. Is zij wel die decoratieve
Blauwe, er als blad van licht in te zweven?
Is zij niet vol minieme moordende dieren,
eerst hun scharen voor elkander slijpend?
Waar is de confectie voor de poten,
naast de vleugels naar elkander grijpend?
Broekjes moeten hier komen voor de groten
en jurkjes voor de kleinen!
Geen vergif mag meer worden gespoten
uit het leven van die glazen lijnen!
Huichelen moet hier alles gelijk de mens!
Vaarwel verinnigd leven met de ideale lucht
tot aan mijn grens
en mijn laatste zucht!
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jASMIJNERIj
Toen dat blad van die jasmijn
mij tegen de rechter wenkbrauw stak,
vroeg het: doet het je soms pijn?
En ik ontkende niet.
Het is niet de eerste keer,
dat je mij prikt in het geniep.
Je deed het steeds en niet als beer
en veinsde, dat ik sliep.
En dat ik dit, als naar je aard
ook nog van jou aanvaard!

MIDDERNACHTSCARILLON
Ik schreef op de advertentie van die toren:
zijn klokken wilde ik wel eens horen.
Naast hem ben ik op het plein gaan staan.
Rond was de maan om zijn gouden haan.
Zilver het plein om mijn zwarte Ik.
Wit mijn horloge van 't ogenblik.
Onze schaduwen heb ik vergeleken,
groot was zijn romp en klein mijn teken.
Daar kwamen de middernachts-slagen aangonzen over de stad onder de maan.
Op de laatste slag ben ik gesprongen
en met hem weggezongen.
Sinds ben ik niet meer vernomen.
Niemand vroeg: waar mag hij blijven?
Eerst nu ben ik teruggekomen
om dit in rijmvorm op to schrijven.
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MIJN NAAM IS: HELDER OGENBLIK
Schrijf mij die brief eens mondeling op mijn oren,
dan lees ik hem straks aan alle bloemen voor,
alleen om hun bevallig glimlachen to horen
en hun gezamenlijk: hoor die dichter, hoor!
Hij leest een lijst met onze namen het achterst voren
en ondertekent met zijn tong: helder ogenblik.
Zeker, dat is mijn naam; ja, zei heet Ik!

NACHTTOER
Daar is die groene wagen weer.
Het is nacht. Het belt. Ik moet nog ver.
Ik leg in mijn bed op een briefje neer,
waar ik heen ben met ongeveer
de naam van de naaste ster.
Ik doe dit nooit voor mijn plezier.
Het bed is mij toch liever hier.
Voor wie dit niet geloven wil:
Schaar, snijd die groene droom daar stil!
Wagen, breng mij van over de brug
weer bij mijn briefje in mijn bed terug!
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NECROPHILIE
Tussen de muren van het kerkhof zweeft
de reuk van het ontslapene van hoek tot hoek.
Elke grafsteen speelt voor stenen bock,
waaraan nog iets van een herinnering kleeft,
doch dit is schijn.
Snuif op de werkelijkheid van de heersende lucht
en wik en wik, of liever wik niet meer,
maar zoek de poort en neem de vlucht
en word er buiten weer mijnheer.
Mijnheer van een poppen- of een karakterkop,
alleen snuif die kerkhofwasem niet meer op!
Laat het zo zijn!

OLIJFGROEN
Zegt de zon mij: ik zou hier blijven,
was ik mens?! Ik kan hier niet vandaan,
zo moet ik bij deze tint zilvergroen van de olijven
blijven staan.
Maar de zon, die heel haar areaal
poedert met glinsters zonnetoon-goud,
speelt hier haar list weer uit en amicaal,
wijl zij in vriendschap van mij houdt.
Al de finesses van het zilvergroene
duwt zij, geholpen door de elegante wind,
als met een surrogaat van zoenen,
tussen de vingers van mijn grijsgeworden kind.
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OUDE REGENBOOG
Vanuit mijn ogen stond ik op het land,
liever dan op de stad.
Het meest nog uit mijn linkeroog,
daar was ik het meeste regenboog.
Dit heb ik jong en oud gedaan,
zo heeft de lucht het van mij verstaan.
Binnenkort word ik legende.
Dan zeggen oude bekenden:
`die Oude Regenboog, met al zijn rood,
is nu ook dood.'

REUS ONBEKEND
Ik heb mijn dagen van selderij
en ook mijn dagen van rozen.
Maar soms wordt de reuk van de prei
door mij verkozen.
Ik denk dan weer aan mijn sprookjestijd
en snuif als de lange neuzen,
mensenvlees ruikend al van wijd,
van de wrede reuzen.
Reus Onbekend, ik heb toch niets gedaan!
Waarom moet ik straks sterven gaan?

TE GELUKKIG-TIJDELIJK
Door de ruiten
vloeien accoorden van buiten,
vleien zich langs mijn naaste oor
en geven ze aan het andere door.
Ik glimlach nu om wat ik hoor,
wat niet steeds geschiedt.
Dat komt, omdat ik zo niet stoor,
want wat ik hoor is geen verdriet.
Het doet to gelukkig-tijdelijk
en de eeuwigheid is dit niet rijk.
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TROMBONES EN FRAMBOZEN
Er draalt een rood-witte schijn over het land.
Uit de onbezonde achterkant
van de heuvels trachten trompetten
de stemming om te zetten
naar al wat dapper is en groot
en niets heeft geineen met de dood.
Koperen bloemen rijzen en dalen
door het proza van de verkeersvocalen,
maar tussen het koper en de lucht
trilt iets naast spel en gerucht:
een mens verpakt er de ernst van frambozen
en trombones in luxe dozen.

VERBAZING
Omdat ik zo kleurig ben geboren
moet ik in de kleuren blijven.
Ik heb het rood-geel-blauwe spel met glazen
knikkers van de zon nog niet verloren
en probeer er zelfs mee te schrijven.
Al voel ik mij toch soms verbazen,
hoe harmonisch alles rolt,
wat dichterlijk in mij dolt.

VROUWENGLAZUUR
Er zijn vrouwen in lichtblauw en in het wit.
Zij gaan het glazuur van de avond in.
Donkerder vrouwen weten niet zo waar dit zit,
zij zijn met lood, en de eerste zijn met tin.
Een wil van zachte muziek strijkt zacht nog hun rug.
De rug van een vrouw wordt zo licht een partituur.
Een om te dragen over een verglaasde brug,
waarboven carillon slaat het voile uur.
Hier zwijg ik krachtig over hun gemoed,
maar hun deel aan de avond maakt veel goed.
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ZON-ATTEST
Ik ben met een stuk roze karton
gegaan naar de zon:
Kijk, Zon, dit Beef ik uit,
wel niet alle dagen,
maar nu kom ik vragen:
Werk, zonder officieel besluit,
spontaan mee en schrijf er wat op!
Dat houd ik als diadeem voor mijn kop,
waardoor ik je in mijn hulde betrek
en niemand meer zeggen durft: die twee zijn gek!
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HET SIERAAD
VAN DE
KINDERLIJKE VLOERBELEVING

CHILDREN'S CORNER
Er zijn hele ringen
en gebrokene
om bij het zingen
of het gesprokene
van ster op ster te springen
over de helderblauwe en grijze vloer.
Is dat niet wat spreidig voor de beentjes
en te onwennig voor de teentjes?
Mogen wij niet de toer
maken Tangs de huisjes waar
beestjes wonen zo gezellig naast elkaar?
Hier zijn drie kuikentjes in Texas-gee!,
een wit hondje, een aapje in glas
en twee kleine papegaaien.
Maar als dat violistje er niet was,
leek dat nog niet op veel.
Hij houdt hun stelletje bij elkaar.
De beestjes vieren hun intieme jool
naar humeur en humor van zijn viool.
Zij plagen de aap met zijn apenhaar
en draaien maar, draaien maar, draaien!
.
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HET INNIGE TEHUIS
Zonder speelgoed uitgezonden
in het zonlicht en de lucht,
bruisend met zijn rode mond en
spreidend de armen tot een vlucht,
ziet het jongetje de groepen
kiezel als wijken van een wereldstad
tussen 't gebergte van de stoep en
een gevallen esseblad.
Plots brengt hij het stoer gedruizen
der motoren van zijn mond tot staan
voor een steentje, dat hem als het huis der huizen,
waar hij van is uitgegaan,
innig-huiselijk kijkt aan.

KATTEN IDOOL
-

Verstandige katten doen een oogje dicht
en kijken met het ander in het donker.
De muizen houden nu eenmaal niet van licht
en sterren gaan wat hoog met hun geflonker.
Katten zijn altijd vol activiteit,
ook de kleintjes door Ma Kat geleid.
Zij trekken liever voor een poppenwagen,
is er geen muis om in de muil to dragen.
Maar de Grote Droom van poes in land en stad
blijft toch het schoeisel der Gelaarsde Kat.
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MOON'S BEAUTY SHOP
Drie kinderen kwamen ergens vandaan.
Zij hadden niet koud en droegen de maan
tot in een heldere ring.
Toen zijn zij met hun kleine kring
rond de rand van die ring gekomen.
Een van de drie heeft drie potjes verf genomen.
Ook de anderen namen elk een penseel.
De eerste streek de maan vol zilvergeel,
de tweede schilderde haar een zonnebril,
de derde een lippenstift-mond. De maan werd stil.
Zo vond zij zich mooi en is dat gebleven
heel haar geduldig verdere leven.

OMGEKEERDE WERELD
Wij hebben ons vanmiddag niet verveeld.
Wij hebben met de vloer gespeeld,
toen werden wij vloer op onze beurt
en als een kinderspel gekleurd.
De platte eendjes werden rond
en gingen waggelend over de grond
snateren op onze vlakke schijf
louter voor eenden-tijdverdrijf.
Kwalijk hebben wij het hun niet genomen,
wij wisten vooruit dat dit kon komen.
Wij kregen het ook niet meer ongedaan
en lieten de eendjes hun draai maar gaan.
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PLAAG-TELRIJMPJE
Een maal twee is drie!

drie maal vier is vijf!
vijf maal zes is zeven!
Zeven maal acht is negen!
negen maal nul is tien!
Jongetje speelt met steentjes harmonie
van grijzen, oker en roze, als tijdverdrijf.
Ook die steentjes hebben leven,
ze komen je zingend tegen,
maar negen maal nul wil ik niet zien!
Daar kun je niets voor kopen,
geen chocolaad,
geen langspeelplaat,
's avonds niet, noch 's morgensvroeg.
Laat de nullen liever lopen,
zij zijn rond genoeg!

7 01

POESJE FLAUTOFIEL
Drie dobbelstenen en een kleine poes,

die tellen kan en dat ook doet.
Maar liever voor de spiegel in haar roes

zich gaat bewonderen met haar nieuwe hoed.
Als ik het nu maar zeggen mocht:
ik weet van haar, waar zij hem heeft gekocht.
Het is een heel groot warenhuis
voor deze stad, met vloer in kleuren twee.
Het was een dag vol blauw geruis,
haar ouders gingen mee.
Maar toen zij binnen wilden om te kopen,
is poesje om vogeltje uit haar baan gelopen.
Dat vloog een Interflora in
en dit was niet naar poesjes zin.
Haar ouders: waarom heb je dit gedaan

en ben je niet deftig met ons doorgegaan?
Ik zag het kleine fluitje in de keel
van het vogeltje en dat was mij te veel.
RAAP MIJ DIE STRAAT EENS OP

Ik zie daar weer een jongetje doen,
wat ik vaker heb gedaan.
Hij raapt de straat op naast zijn schoen
en kijkt haar vorsend aan.
In dat wegdek heeft hij HET verloren,
IET s met een veer en een ruis.
Hij kan het tikken duidelijk horen,
het mecanisme blijft hem bekoren,
HET heeft gelukkig een binnenhuis.
Nu mogen de grote buien komen
over heel de stad
en spoelen de huizen en de bomen,
HET wordt niet nat!
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RELAAS VAN EEN TROM

Dwarrelt de stem van dat kind
nog hoger dan die vlinder
en zoekt zij verloren in de lucht
naar het spoor van een gunstige wind,
of de hand van een eerlijke vinder,
om te keren uit haar vlucht?
Vader meent ook: wat is hij ver gegaan
Zijn hand verschelpend roept hij: Kom!
en later: wat heb je weer gedaan?
Ik vertelde, wat ik zag, aan mijn trom.

THINGS OF BEAUTY AND PLAY
De grote bal en de kleine ballen

zijn allen verliefd op de trom
en luisteren met welgevallen,
als er een kindje op trommelt: kom!
Daar nadert de stoet van de Zonneblom
met rijen van pages in een drom.

Zij strooien confetti's schel gekleurd,
maar de vloer vertelt: ik kreeg al een beurt!
Wie heeft dit dan uitgedragen?
Is de zon in haar goud-witte wagen
de intocht van de Zonbloem voorgegaan
en heeft ze om de weg te vragen,
hier even blijven staan?!
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HET SIERAAD
VAN DE
KINDERLIJKE WANDBELEVING

ALLES IN SPEELGOED
Huisjes met lila gordijnen,
als er de maan voor moet schijnen;
komt er de zon vlammend achter aan,
moeten wij onder de bomen gaan.
Horen de bladeren vertellen:
van de vogels, die de zon vergezellen;
uitstapjes van vlinders en libellen;
Kuikens verguld van een zilveren hen;
staart in groen brons van een gouden haan;
bloemen, wier geur ik mij liever wen,
als ik aan goudvissen-vijver wil staan.

BEDIENAAR VAN HET TROMPETJE
Een jongetje gaat niet niet zijn trompet
waar het stil is.
Bomen en planten hebben er op gelet,
hoe hij van goede wil is
en de wind heeft daar veel van hem
op zijn blikken stem
al voor strijkmuziek gezet.
Door bloemenogen werd hij vaak bekroond.
Nu moet zijn trompet aan de zon getoond.
Zij vraagt al: wat ken je, kleine vriend?
Dat heeft zij nu uit dat blikken mondje gehoord.
Haar protuberansen werden nooit zo gestoord:
Wees maar stil, klein genie, je hebt ze goed bediend.
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KRENTENBROOD
Daar kijken zeven kinderen
uit een krentenbrood mij aan,
of ik zal komen hinderen
of blijven staan.
Er zijn er die hun tongetjes
strekken naar mijn gezicht
en dat niet eens de jongetjes,
maar vooral dat éne wicht.
Zij zet haar kopje scheef en sart
glimlachend of zij weet:
die dichter toch met dat goede hart,
die niets met krenten eet!

LAMPJES KIJKEN
Moedertje laat na gesnoepte kus
haar kindje zien van uit de bus
de vele lampjes in rijend vertier:
de stille van op de kade en de brug
en die daar beneden dansen met vlug
geslinger in de rivier.
Ook die van het schoenenmagazijn
op de hoek in helder rood en groen.
Wat doet een lampje nu bij een schoen?
En wat een schoentje bij lampenschijn?
Voor de vrouwen een begeerd
bezit om lang te kijken aan,
want vrouwen, lampen en schoentjes verstaan
elkander nooit verkeerd.
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LIFT
Roodkapje rijdt op de Gelaarsde Kat
en weet eigenlijk niet waarheen.
De Kat zegt: ik breng je naar de stad.
Neen, Poes, dat mag ik niet, neen!
Daar moeten zo trotse juffrouwen gaan,
die helemaal niet met mijn hoedje staan.
En Moeder houdt vol: de zonneschijn
is in de stad eer grof dan fijn
en past ook niet in de harmonie
van mijn rode kleuren-rapsodie.
Roodkapje, nu raak ik zelf van de wijs,
ook ik weet niet meer waarheen!
Eerst liep ik in draf en nu loop ik lijs,
ik krijg pijn aan mijn linker grote teen.
Ik dacht je niet zo on-gelippenstift.
Vaarwel, zie maar hoe je verder lift!

VERBROEDERINGSFEEST VAN DIEREN
Er lag eens een slang
naast een kinderwang
en de beer vond dat wel vreemd.
Hij zei tot de leeuw met de gouden baard:
`Dat is toch geen ware slangenaard'.
En de koe knikte ja in haar beemd.
Die koe had het héél gebeuren doorschouwd
en toch weer het hele geval niet vertrouwd,
maar de dieren hielden verbroederingsfeest
en de slang was bij de tandarts geweest.
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ZINGENDE DAAD
De kinderen zingen naar een daad.
Zij gaan op de zon af vanuit hun straat
en stormen langs de ladders van het licht
naar boven! Midden in mijn klein gedicht
hoor ik dit aan en vraag het groen:
of ook ik een zingende daad zal doen?
Zeker, wuiven de bomen met hun vlag:
kinderen en dichters zijn eenzelfde slag,
dat alles kan en alles mag.
Daar valt de wind uit zijn goedgeluimde lach
in de bladeren en heel de wereld staat
eerst nu vol zingende overdaad!
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HET SIERAAD
VAN DE
VOLWASSENE VLOERBELEVING

BABY-DRIVE
In roomkleur-mantel de moeder gaat
met haar baby uit de-zon-van-de-éne-straat
naar de-zon-van-de-andere en zij sleet haar wicht
in steeds romiger licht.
Zij leutert met haar voeten langs het beton
naar, waar geluk heet ongesproken: 'moe',
het ongezegde: 'waar gaan wij nu naar toe?'
en 'hoe lang en hoe lui is de Zon?'

COLOURED PICTURE OF A CANTEEN
Licht-eiken en oud-roze stoelen
met grijsgroene tegels in harmonie,
een muziek om met de ogen te voelen
en van weldadige melodie.
Niet te kijken naar coiffures of hoedjes,
wel naar wat alléén hier beslist:
het nobele ballet van de voetjes,
waarin zich geen pasje vergist.
Dan nog een loper fluweliger groen,
als uitnodiging hier maar mee te doen.
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DE VERKEERDE WERELD
In de Verkeerde Wereld is het soms zo goed.
Een stralend knaapje zweeft over de Zingende Zon.
Parfum vervangt het vervelende bloed
en de lucht de hinderlijke japon.
Twee flessen besturen één auto met bier.
Zingend ligt de chauffeur in een van de bakken
te schuimen van tevredenheid en plezier.
En nu al het On-bestaande ook nog is hier
laat ik het schreiende gordijn maar zakken.

KORTE NOCTURNES
Lopers in zwart en wit met donkerblauw
laten de schoentjes van de jonge vrouw,
die lunchen komt er nocturnes op spelen
tussen stoelen-eilanden weer blauw of geel en
tafeltjes roze en wit gedekt, maar het uur
daar aan die zachtrode muur
waarschuwt: nocturnes zijn hier kort van duur!

0, SCHONE JONG TAMBOER!
Wie heeft 'het' aan de lucht gedaan?
Een drietoon begint te klinken.
Er komt een ventje aangegaan
en schuift door zijn lippen het blinken
van een nikkelen ding.
Hij speelt op zijn wijze de straten vol
met het oud-tijdse refrein,
dat knappe tamboers om hun tromgerol
straks schoonzoons van koningen zijn.
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RESEDA

Schoentjes om door die geur te treden,
omzichtig-hups van tederste verwachten.
Voetjes, om in die schoentjes met aanbeden
nadruk te spelen het scherzo der geslachten.
Ogen, die er welwillend resederen,
niet resideren, resederen bij dit groen
en er naar weldaad reflecteren
dat, wat zo behaaglijk goed wil doen.
Oren, die naar de juiste woorden varen
om deze lieve ziekte te bedaren.
Al blijf ik hier, zie ik toch aan,
hoe al die paartjes resederen gaan!

REVUE VAN DE SCHOENTJES
Laat mij wat meisjes er in dromen,

meisjes nog voor een jongelingsziel,
die zo plezierig wandelen komen
met lenig soepel enkel-profiel.
Ik zal maar kenner van de schoentjes blijven,
ik heb zoveel voetjes geboetseerd
en kon zo intiem over de wreven wrijven.
Heb ik dat eigenlijk verleerd?
Of bleef ik zo jong in mijn oudemansziel,
nog te dichten of ik kniel?
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TERRACOTTA
In terracotta over terracotta gaan,
verlangend doen, begeerten veinzen
en even nadenken, of liever peinzen:
waar heb ik vroeger voor de zon gestaan?
De klare zon doet ons dit nimmer aan,
hier is maar waaier van gedempte vuren.
Houd eens een kers aan terracotta muren
en tot contrast een groene wimpelvaan!
Of zet er voor, als artistieke weter,
een meisje in 't nieuwste van Parijs, het kan niet beter!

VLOERLEGGEN
Ik ben me wat met die vloer begonnen.
Om beurten legde ik er manen en zonnen.
De manen zijn blauwer, de zonnen meer geel,
maar ook in het heelal is dit hun juiste deel.
Ik durf er nauwelijks over lopen.
Een vrouwenstem verwijt: waarom dan kopen
dingen, horend thuis in firmament?
Al lijkt het wel wat groots, geduld, het went!
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HET SIERAAD
VAN DE
VOLWASSENE WANDBELEVING

APPLAUS TIJDENS EEN VERBOUWING
Een vakman zingt in een lange gang
en zwijgt om zijn echo weer in te nemen.
Hij blaast ook bij de fanfare en de do-ré-men
zijn in zijn morgenlijke levenszang
voor hem niet meer problemen.
Hij beseft het niet, hoe hij blijft staan,
waar de zon de strepen van haar stralen gaan
laat langs de nog onbeklede wanden.
Weer zwijgt hij... en klapt dan in zijn handen.

DEUR VAN MELODIE
't Is een van die deuren der melodie.
Ik doe ze open en ik zie:
het is er achter zeer normaal
en nauwlijks genoeg, dat ik het verhaal.
Dus is alleen de deur muziek.
De kruk misschien iets meer en dan mijn hand
met al haar tempi van verstand
tot willekeur, van eigentijds weer tot antiek.
Maar om die deur is toch het Licht
in al zijn gaven en gewicht,
al is ook dit nooit abnormaal,
hoewel ik het hier dus vertaal.
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EMBARRAS DE CHOIX
Om twintig over twee vloeit vaak een bijzonder licht,
kijkt dan eens in de spiegel naar uw gezicht!
Let op, tussen uw neus en uw ogen,
maar houdt uw mond onbewogen
en kijkt zo kasten en aanrecht aan!
Heeft dit de tijd, of heeft het de zon gedaan?
Gij moet de zenuwen van het licht niet plagen,
dan krijgt ge het niet meer mee.
Bewondert liever de glazen en serviezen.
Wilt liever de wandvlakken vragen:
hoe komt dit toch om twintig over twee?
En wat heb ik hier te verliezen?

IN WITTE CONTOUREN
Vandaag leef ik weer in witte contouren
en anderen doen dat ook.
Het is niet een wereldbeeld van het Stoere
en ook niet dat van de Rook.
Ik meen er aangenaam in te leven
en kijk er de Zon zo op aan
met groot air: alles te willen geven,
voor zover ik dat niet reeds heb gedaan.
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KINDERTEKENING

Ik heb een kindertekening gehuurd
en woon daar nu in.
Het is er zeer stil en er wordt gegluurd
door de takken van potlood. Ik begin
me al goed te wennen en er komen
wat kinderen van school voorbij.
Ze schilderen op de bomen
rode appels voor mij.
Er is ook een meisje. Het spreekt mij aan:
`zonder bladeren kunnen geen appels bestaan',
Nu wordt de lucht nog blauwer blauw
en de zon draait met meer plezier.
Was je niet van papier,
practisch kind, ik vroeg je tot vrouw!
LEVEN

Ik zie een seconde van een paar vrienden
en glimlach van onder mijn haar,
zo intens, als ik dit, oudgediende,
nog word gewaar.
De lucht in de kamer voel ik beven
en spartelen tegen de wand.
Dit kan, zo juist gaf leven en leven
elkander de volle hand.

MIDDAG

Ik word tot middag gebeurd
en tril in blauwe draden
met mensenlicht geladen
om de zon. Ruisen, of water scheurt
die draden van gewaden,
hoor ik. Ook hoe ik bid en de wind vertel,
dat ik hem maar wat vergezel.
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MOUVEMENT PERPÉTUEL

Daar zijn die vierkante bomen
van die laan en van dat plein
weer langs de ronde huizen komen
rollen, als een houten kindertrein.
Van die bomen heeft één zich gestoten
met een vierkante punt.
Hebben de anderen daar nu ook van genoten
en het hem volmaakt gegund?

OPRECHTE STAD

Als ik mijn stad in die spiegel zie,
rijzen tonen uit de voegen
naast de Portland-beige straat.
Baksteen en luchtblauw zijn in harmonie,
vooral met dit hun vroege
morgengelaat.
Draai ik die spiegel, draait ook mijn stad,
zij is er immers om te dansen.
De ruiten worden benen in ivoor gevat,
vol nieuws van de modernste glansen.
De wind strooit zijn groene melodie
door de laan met een air-van-schijn-bedriegt.
Toch weet ik, als ik alles zo draaien zie,
dat mijn stad in die spiegel niet liegt.

715

SCHIMMEN

Overal drijf ik door heen.
Daar kom ik in een stad

zonder lichamen en zie alleen
de bewegingen van de kleren,
die ieder heeft.
Zij wandelen en chaufferen,
doen wat ieder lichaam doet
met beenderen en vlees, door bloed
gedreven.
Maar voor dit incomplete leven
vergaan de letters van mijn moed,
die mij begeeft.
TERUG VAN FESTIVAL
Ze hebben hun wangen weggeblazen

met de roosjes er op van marsvreugd en -verdriet.
Ze troostten zich met een rapsodie van glazen,
maar onder de sterren ziet men dat niet.
Ze geloven nog allen in het wonder,
dat de Nacht is en de stad.niet wil in,
al flikkeren daar de huizen binnen de donder
na ieder blauw bliksembegin.
Ze waren er liever teruggekomen
zonder dat monumentale licht,
en niet door hun vrouwen waargenomen
zonder hun wangen om hun gezicht.
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VISIOEN

Ik zag een oog: hoe 't uit een effen muur
mij trachtte te verstenen, toen het keek
met een zo eeuwig en zo streng getuur,
dat 'k met mijn ogen naar mijn handen week.
Niet lang, toen hield die vrees mij niet meer aan.
Ik plukte een kamerbloem en hield ze naar
dat oog en ben zo met haar blijven staan
tot uit dat oog een traan gleed langs een snaar.
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SPEELGOED- TENTOONSTELLING
1 962

COUVERTURE ALS OUVERTURE
Rood en groen zijn de kleuren van het Zotte
met een grote Z en veel zon.
Een mosterdgele broek accentueert het Vlotte
en zomen van goudgalon.
Roodpaarse neus en wangen, niet nuchter;
ogen blinkend ongeestig, noch schuchter;
een baard van pure chocolaad,
waarop zijn idiote glimlach staat.
De schoenen, goed gezwart,
Kasperl heeft geen boosaardig hart.
Hij is wel cru soms en brutaal
en houdt van poppenkast-schandaal.
Voor heden mag hij ons geleiden,
maar niet voor alle tijden.
POPPENHUIS
In Augsburg staat een poppenhuis
met zeven bekwame vertrekken.
In één hangt stilte, in andere geruis
van slapende tijd, die het huis moet wekken.
Straks zitten en lopen er knechten en vrouwen,
soms nog in kleiner formaat,
als meisjes van haast driehonderd jaar
en met even oud haar.
Wat doen keukengerei en weefgetouwen
en waar slaan de klokken en op hoe laat?
Want daar komt het vooral op aan!
Als die klokken voor het laatst klingelen gaan,
komt een vaarwel aan al die schalen,
meubels, gordijnen en foudralen.
Om de paarden voor het rijtuig te halen
ben ik al op weg met de rechtervoet,
met de linkervoet en al de spoed
van mijn pverige rechterscheen
en al de vlijt van mijn linkerbeen,
maar waar vind ik nieuw tehuis en waar moet
ik uiteindelijk heen?
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SLAAPMUZIEK
Als de pop straks komt rusten en slapen,
zweeft er muziek op glazen muiltjes
tot voor haar bed en kittelt de kuiltjes
van haar wangen. Van achter de kasten,
van onder de tafels, uit gordijnen en kwasten
deinen gestalten in paren of gereid,
dansen van onbelichte stilte en dito tijd.
Poppenlipjes en dansers-mondjes
raken elkander graag in de rondjes.
Ik ben er vaker bij. Toonsoort? Blijft onbepaald,
maar mooier dan muziek-heet-van-de-naald!

POPPENTROTS
Met kanten muts en sjaal, satijn
en zijde moet ik te portretteren zijn.
Zij kent haar waardigheid, al is zij maar pop,
bestudeer die willekeurige oogjes in haar kop
en het rytme van de knoopjes op haar kleedje.
Ik ben de Pop, die ben, dat weet je,
maar... voel niet, hoe ik inwendig moet bestaan,
dan zouden mijn droge ogen schreien gaan.
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OP ZOEK NAAR DE VERLOREN LA

Alléén met al deze vaten en borden,
zou ik er liefst met paukstokjes op slaan
een xylofonisch air van goede orde.
Hoe zou dat gaan?
Mijn vingers trillen het te proberen,

ik begin al met de tonen te sorteren
en voel er reeksen ontstaan.
Ik zie ook het luchtblauw zo blinken
in die gongs- en bekkenssfeer
Mijn paukstokjes gaan er van zinken
haast dromend, dan hef ik ze weer!
Op zoek, toets ik zo maar door en: Aha!!!
daar vind ik haar weer: de verloren la!

LA BOUTIQUE DÉCÉDÉE
De weegschaal, de doos en het pakket,

een witte soldaat met rood afgezet
en een achtergrond vol sterrebeelden.
Een juffer in bruin, nog statiger als
de militair en met een gesloten hals
in speelgoedkleuren van weelde.
Zijn de woorden hier gekomen,
of zijn zij al voorbij,
liggen ze in de dozen met bonte zomen?
Wie zegt het mij?!
Het is er voor zijn tijd voornaam en stil.
De soldaat doet geen greep, de juffer geeft geen gil.
Klandizie is er wel geweest en ik gis
dat dit een pas gestorven winkel is.
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SCHIMMENSPEL
Iets van een andersgetinte huid
dan in deze blonde streken.
Statige standen
geleid door de draad.
Ogen met metalen randen.
Een decoratieve ziel, gehuld in pioenen.
Avondbomen snijden gele vlinders uit
de zonsondergang en er reizen vermiljoene
lippenparen mee naar de kim.
Is dit nu het spel van deze schim?
Of kan het met dat van deze blonde streken
worden vergeleken?
Zeg niet "ja" of zegt niet "neen"!
Ik geloof toch alles voor mij alleen,
want de schim geeft niet het onverwachte teken!

AMBASSADRICE
Dit zijn geen gaatjes voor een muis,
in mijn ogen glimlacht een warenhuis.
Al wat uw keus elders niet vindt,
bloeit op de wangen van mij, poppenkind.
De prachtige stoffen, die ik draag,
zijn de vlaggen om mijn borst en maag,
of strikken de rozetten om mijn verstand
van standaard-pop in Japanse trant,
wuivend de nieuwe groet uit dat Bamboe-land
van de Rijzende Zon met mijn rijzende hand!!!
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SANTONAGES

Een vrouw, twee mannen en een bron.
Twee honden, een gans en een ezel.
De vrouw is jong-grijs en geen kwezel,
al draagt zij zacht-paars in de zon.
De mannen hebben maar een oude baard,
dan behoeven ze niet meer te vechten.
De honden zijn misschien onvervaard.
De gans is een ras-echte
schreeuwster en hitst de ezel op,
die lui luistert naar de bronnekop
en filosofeert over water,
beseffend: de rest is stilte en komt wel later.

PORTUGAL

Maar hier komt een fleurig tafereel,
dat is nu eens niet van overal,
want nergens bloeit zulk een prachtig geel,
als juist in Portugal.
Dat kan wanneer er alleen vrouwen zijn,
vrouwen zijn steeds onze zonneschijn.
Zij spelen niet alleen overdag,
maar, moet het, ook heel de nacht met hun lach.
Hun lachen vloeit in onze baarden,
al dragen zij boter, melk en kaas
of steken zij een parasol in de aarde,
steeds zijn zij de baarden de baas.
Dat is niet alleen zo in Portugal,
maar, gelukkig, overal!!!
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SPAAR IN EEN MEXICAANSE KOE!

Als je een keramische koe bent,
eet je keramisch gras,
of je dat doet tot je moe bent,
of weet hoe lekker het was.
Daarom breng ik het zonlicht
het liefste geloei van mijn staat
en verklaar dat sparen is: spon dicht
en wachten tot die weer opengaat.
Maar eer je dit zal gebeuren,
wens ik je de sterkte toe,
sloganeer als ik zonder treuren:
Spaar in een Mexicaanse koe!!!
POT IN EEN MEXICAANSE EEND

Je kunt ook sparen in een Mexicaanse koe,
maar word je in dat dier het potten moe,
dan is er nog de Mexicaanse eend,
die zonder rente je die dienst verleent.
Al drijft deze eend graag op haar vijver
met heel haar Mexicaans gezag,
toon haar je munten en zij wordt met ijver
de novelliste van je goed gedrag:
"Daar zit muziek ook in je zilvergeld,
je belegt in onze buikjes toch geen goud
en sprookjes worden er niet van verteld,
alleen wat ons om jou verenigd houdt."
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RAM-MEDITATIE
Ik ben al heel oud en maar een ram,
rijdt al vierduizend jaar voor mijn boterham.
Zo rolde ik naar deze moderne tijd
en zal het blijven tot in eeuwigheid.
Vraag mij niet: werd je meegegeven
tot afleiding in het Ander Leven?
Zeker, ik heb bij mijn jeugd gezien
kinderen in eigentijdse rokken.
Zij wisten, dat ik rollen kon en misschien
hebben ze aan mijn horens getrokken
zodra hun vader, die mij boetseerde,
ons maar even zijn rug toekeerde.
En blies een van de kinderen van pret
daarbij op zijn kleine trompet?

AFSCHEID VAN HET GEDROOMDE VEULENTJE
Het kleine veulen kon bij ons niet blijven,
onze kamers waren te klein.
Toen keek het mij aan
en kwam vlak voor mij staan
als vroeg het: wat moet ik doen?
Alleen dit: je moet hier weg, je moet gaan!

Toen heeft het de lengte van zijn hals gelegd
over die van het grote speelgoed-paard
en hals aan hals dat daar vaarwel gezegd.
Zo werd gedroomd rond het rolpaard, te zien

in het Museum van Engadine.
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APEN-OCTET
Een apen-octet heeft samen acht staarten
wuivend en krullend tussen woud en wissen.
Ieder dier bezit zijn aangepaste baard en
masker in diverse kleuren vernissen.
Zo gaan die gezichten langer mee
tussen orchideeën en lianen.
Zijn wij niet steeds met alles tevree:
wij verheffen onze staarten tot vanen
van rebellie om de glorie of het graf!
Best, zeven helden! Maar blijf van mijn vruchten af!

HET MEISJE MET DE TIRELIRE SYMPHONIQUE
Klinkt het klokkenspel van mijn muziekautomaat,
blinkt het tijdsein van mijn ogen meer paraat
en de bloemen aan de randen
van mijn verende rijwielbanden
worden traag gebogen
naar het hoedje over mijn ogen.
Ogen, je naam is symfonie
en mijn hoedje staat er allegretto op,
want ik ben door mijn jurkje een melodie
op bezoek bij mijn lentekop.
Jammer, de zon moet straks ondergaan
en mijn rijwiel en ik gescheiden staan.
Dan rijst wel de maan in het oosten,
maar mij, tijdkind, kan dit niet troosten.
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HET NIEUW VERMAKELIJK GANZENSPEL
Spel naar de vorm van ons gebeente,
zijn er ganzenspelen voor heren alleen,
solo-aanbidders van het gezelschapsbeen,
maar willen dat niet weten in hun sfeer.
Er zijn ook ganzenspelen voor vrouwen.
Kijk je naar hun rug,
je betaalt tol op de brug.
Alles en al het andere is show en
ze bedichten je aandoenlijk-geducht
met het brevet van hun onvermogen:
hun ogen
in hemelse stand naar de lucht.
Drie en zes is zesentwintig en ook negen,
negen is drie en vijftig en ook vier en vijf.
Dobbelstenen zijn levenslang tijdverdrijf,
al valt dit avontuur soms tegen.
De Dood komt altijd op acht en vijftig en snauwt bars:
Weet wel!
het is uit met het vermakelijk ganzenspel!
Bij het parfum van mijn bekken, scheer je weg, mars!!!
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CAROUSSEL
Met de molen draait het baldakijn
en daarop de medaillonnen.
Er is veel zwart, maar ook zonneschijn
en toch zijn er niet meerdere zonnen.
Aan één zon hebben we ook genoeg.
Wij, paarden, draaien Iaat en vroeg
en de zadels, die onze ruggen
wel wat vastgesloten overbruggen
lijken ons te vaak bezet.
Wij kijken wel eens lelijk uit onze ogen
en menen onze bond heeft ons belogen,
doch kinderen kennen geen meedogen.
Zij rossen met de beugels
en de teugels
en door het toezicht wordt het meest gelet
op de dames van het baldakijn.
Die dragen in hun oren dubbele bellen
en wij draaien dol van het orgel en zijn schellen.
Ook dit is een filosofie, die er mag zijn.
BIKKELSPEL
Naar de benen waarden in de ring
richten de meisjesogen zich onder hun pruiken.
Hun speeldrift strak gespannen tot één ding,
dat de herkomst van de beentjes niet meer wil ruiken.
En toch, het gaat om het andere te bezitten,
wat naast het eigene daar bikkelt en wendt.
Er zijn aan de beentjes kanten roze en witte
en zij wint, die de juiste grepen kent.
Dit is de dichter, die voorbijgaat, te geleerd,
hij ziet alleen het Licht en hoe dit componeert.
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POP-ZIJN
Hij, die de maten van mijn jurkje kent,
denkt, zij wacht op een jonge, harde vent,
doch ik betreur mijn onvolwassen teentjes
aan mijn niet al te elegante beentjes.
Als nu de wind maar wegblijft, durf ik blijven,
anders komt die verdraaide dichter schrijven
over mijn halslijn, over mijn ceintuur
en zelfs mijn hoedje wordt hem avontuur,
al noemt hij het verschonend: appelflap.
Dichter, pop te zijn is nooit een grap!!!

HET DAPPERE SNIJDERTJE
Ik zag die dingen in het Dal der Sprookjes.
Ik reisde veel en steeds kwam ik terug.
De velden lagen er in gele en groene strookjes
en een mooie klaproos bloeide haast onder de brug.
Toen kwam van ver een kleine heer gegaan.
Zijn schaar blonk zilver, purper had hij aan.
Maar er zijn dieren, die niet kunnen tegen glimmen
en daarom droeg het dappere snijder-kereltje
steeds mee die boom om in te klimmen
in het uur van gevaar. Een mereltje
in zijn keel was zijn stem. Dan kwam dat woeste paard
met die hoorn voor zijn kop, de eenhoorn in persoon,
maar hij was goedgemutst en lachte in zijn baard.
Dapper snijdertje, wat zingt je merel schoon
en wat blijft je niet al bespaard!
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NIET VOLGENS SHEHERAZADE
Aladin zit op zijn hoge stoel
naast zijn bruidje met vermiljoene schoentjes,
het lila broekje met nopjes rood als pioentjes,
witte sokjes houden haar enkels zoel.
De Slaaf van de Lamp kijkt van terzij :
had ik toch zulk een ding en was ik vrij,
ik kocht het mij om mee te spelen.
Aladin heeft toch te veel juwelen,
die hij als water in zijn vazen giet.
Maar ik ben zwart, met witte strepen in
mijn rode hemd! Ik ben de Kracht, zij is het Lied,
dat ik van Moeder ken en ze is mijn zin.
Zeg Aladin, waar wil die neger heen?
Richt de stralen van die blauwe edelsteen
aan je tulband eens op zijn achterkop!
Misschien vergeet hij mij en geeft hij me op.
Hij loert mij zo alleen.

TOVERLANTAARN
Het was een apart donker waarin
de toverlantaarn vermocht te schijnen.
Op het scherm geleid door hun kleuren en lijnen,
kregen de plaatjes hun ronden en zin.
Niet alleen keken de kinderen van het huis,
soms was het of een intelligente muis
in een verstolen hoekje applaudiseerde
en zo de tover intens vermeerde.
Wij werden in avontuurtjes meegevoerd,
onze adem meest door de sfeer en de toon
van de duisternis gesnoerd.
En keerde aan het eind het normale licht
terug, wij knepen onze ogen even dicht
en zuchtten: wat is nu weer alles gewoon.
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HET RIJDENDE SLAGSCHIP
Alle schepen rijden over zee,
dat is dan een donkerblauwe.
De matrozen smeren de wielen, twee aan twee,
en letten meteen op de prauwen.
Voor iedere drie mariniers is er één kanon.
Denk eens aan, dat de zeeslag plots begon
en de zeesoldaten konden niet vuren!
Oorlogsschepen kennen vele avonturen,
ze staan te lezen op de vlaggen van hun masten.
De granaten hebben namen van bonbons,
als ze de vijand er mee vergassen.
Vechten ze niet, dan zijn zij onder ons.

OLIFANT EN PALANKIJN
Die zwarte olifant studeerde lang
in een stoomcaroussel voor hoger onderwijs
en hield in zijn trage, voorname gang,
zich staande in zijn groot leed, dat zwarte grijs
van zijn slurf tot aan het slot van zijn staart.
Zijn ivoren tanden en witte tenen
volgens zijn oer-eigen aard
troosten hem wel, maar niet te veel.
Het was om dat diepe rood, blauw en geel,
dat hij dat palankijn op zijn rug ging dragen
en niet over de ideeën van de drijver wou klagen,
want die wist hem sociaal te aaien,
meer dan hij prikte hem over zijn bonte hoed.
Ook olifanten doet dat altijd goed,
mits zij met dat palankijn maar niet te zeer gaan draaien.
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ATTAQUE DES SUISSES
Een kolonel, twee tamboers, twee pijpers en één vlag
met het witte kruis op het rode veld,
trekken als vreemdelingenlegioen in de slag
en hebben de vijanden al geteld.
Voor ieder van de bajonetten is er een,
maar de sieraden van de hellebaarden
zijn garden voor de vlag alleen.
Er zal wel niemand deze onvervaarden
houden tegen, vooral nu de kolonel
zwaait met zijn sabel en snauwt zijn marsbevel.
Dan: Jongens, vandaag is het zege of dood
tegen die benden van de oorlogshitsers!
Schrijft je meisjes alvast in het rood:
Wij stierven de heldendood voor: Geen geld, geen Zwitsers!

PAARD, WAGENTJE EN DE LENTE
Als het kind een paard heeft, dat is alleen
en het wagentje twee wieltjes, zonder koetsier...
Als er geen plaats is voor een palfrenier,
stapt het kind zelf wel op en rijdt het heen.
Het zingt iets anders dan de koetsier zou zingen,
het zingt van wiele, wiele, wieltjes, rol, rol, rol.
Het paardje kan dan over slootjes springen
en de wieltjes raken speels moddervol.
Het kind blijft naar kinderaard eigen pupiel.
Het ongesmeerde wagentje verwijt het dat heel schriel.
Ik ben er haast, zie hoe ik mijn paardje men
en wat ik al van wagentje rijden ken.
Laat het paardje steigeren voor de komende bui,
ik blijf nog even lekker voorjaars-lui!
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PRINSENKAROS
Drie koppels knappe paarden en één horizont.
De voorste paarden zien de wereld rond.
De voorrijder kijkt al tegen paardepruiken,
tenzij die dieren naar het wegdek duiken.
Prinsen hebben ook wel eens plezier.
Zij vertellen iets, dat de palfrenier
niet kan verstaan,maar allen
vermoeden een verhaal van opperst welgevallen.
Bij zulke farcen glijden de kroontjes
van de verheven dochtertjes en zoontjes
wel eens van de hoog-adelijke kop
en een speelman raapt er iets van op,
vooral als tamboerijn
en viool er te nauw verbonden zijn.
De engelen van plezier en de bengels van verdriet,
in speelgoedkringen kent men die zo niet.

INDIANEN-OVERVAL
Is dit nu het recept voor een hinderlaag
en het doseren van een roofoverval?
Er staan hier en daar en overal
palmen en cactussen in het hete zand
door heel dit gebruinde gele land.
De Indianen zijn allen en egaal rood,
of er een mikte met zijn boog, of er een schoot.
De donkere blanken dragen ferme sombreros
met brede luiven als waarachtige heros.
Er wordt gestoken en gemoord en wilde dieren
ruiken het bloed van paarden- en mensenvlees,
maar er hangt een stilte, of er mieren
bij hun luis-koeien zijn geweest.
Doch ik, al kan ik het niet verhinderen,
houd niet van deze bloedworst voor spelende kinderen.
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KATAMARANG
Een forse schreeuw ter ere van de mast,
een schreeuw om succes voor elk van de drie zeilen,
nog een voor de schors, nog een voor de bast
en dreigende schreeuwen voor bogen en pijlen!!!
Zo kan een bemanning de strijd aangaan,
de zee op en zich tot de vijand richten.
De oorlogskleuren zijn aangedaan
op de spieren en op de gezichten.
En nu gegeven om alles te winnen,
de gezongen geestdrift van wil en zinnen
er binnen!!!

PRAIRIE-POPPEN
Ogen, die dingen om mee te kijken,
zijn er in tal van soorten en begeerten

en met technieken om er mee neer te
zien op minderen en op te zien naar rijken.
Ook in de prairies met hun vele rangen
spelen de kinderen naar hun kwaliteit
met de kleine poppen van de wiegezangen
en met de grote poppen van de vrijheidsstrijd.
Bij helden kijkt men weinig naar de wangen,
wijl die wangen dan toch niet vechten,
maar meisjes kijken gaarne naar de dubbele vlechten,
om er de blauwte van het zonlicht in te vangen.
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HET STALEN VERSCHIET
Hoe blauwer blinken van het licht
in de metalen banden en platen,
hoe spannender het droomgezicht
van de jong-ingenieur, met schroefjes en gaten
bouwend klein de grote wereld, gelijk hij die ziet.
Hij beluistert de gedruizen van de aanleg der straten
en het gedaver op de kaden,
de heren met hun knarsend handels-lied
bij het lossen en het laden.
Zo rolt zijn spelen naar de werkelijkheid
van haar lijnen naar zijn rijpen tijd
en niet meer dan een stalen verschiet.

AUTORENNER
Vanuit een gedroomde garage
rijden valhelm en nummerbord uit,
tot een denkbeeldige ravage
in een bocht ook dit rijgenot besluit.
Er is ook gepiep van de wielen
en een hossen over de route
en werk aan schroeven en ventielen
met vuisten en vingers en voeten.
Maar nooit zal de renner er aan ontkomen
het einddoel voor duizend procent te dromen.
Ik droom met hem mee, van achter mijn bureau,
en die doodskop, och, die komt ook wel zo!
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BET-OVER-GROOT-JUMBO
In zulk een groen en geel, gelakt voor kinderogen
en op het blik zo prachtig-onvolmaakt,
heel innig door kindervingers bewogen
en met zijn vieren veilig ingehaakt,
beweegt de jonge trein zich langs onzichtbre sporen
met de koperen wieltjes in gedroomde voren.
Rood-zwarte banden om de ketel,
met zwarte kraag om de gitten schouw
en niet eens een gepolsterde zetel,
als de machinist of stoker rusten wou.
Al even onzichtbaar gaan de reizigers mee
achter gesloten gordijnen
van klasse drie, van klasse een en twee
en wordt het avond gaan de lampen schijnen.
Dan brandt er bij de klokjes in de stuurcabien
ook het licht, dat alleen de spelende kinderen zien.

DE LAATSTE VLUCHT
Het eind van alles is niet de vliegmachien
maar het geslaagde stijgen en het goede landen
en dan die soepelheid van de kinderhanden
met al die tover het nog zo te zien.
De rustige vlucht met de deinende duur
is niet het toppunt van het avontuur.
Wij stegen op, wij vlogen samen,
door vele tijdperken en natie-namen,
maar de tijd trilt voort, kijk hem maar aan.
Zijn wijzers duiden ons met spitse hand:
er komt ook een einde aan Speelgoedland.
Wij moeten gaan
in de laatste vlucht,
het eind van alles is nog dunner dan de lucht!
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SUITE VOOR EEN FAN
NEGEN BADINERIES VOOR ÉÉN MEZZO-SOPRAAN

1964

Toen ik in 1956 mijn zeventigste verjaardag vierde, waren er onder
de vele gelukwensen ook een aantal van leerlingen van kweekscholen. Het deed mij aangenaam aan te bemerken, dat aan de mannelijke
felicitaties enkele mij bekende leraren niet vreemd waren. Met de
vrouwelijke was dat anders. Ik toonde in mijn dankbrieven meteen
een meer informatieve belangstelling, die ik in een drietal vragen
formuleerde : : wat is uw lievelingsmuziek ? 2: wat zijn uw lievelingsbloemen ? 3 : wat zijn uw lievelingskleuren?
Daar volgde meestal een charmant antwoord op en wel als volgt :
: de grote voorkeuren gingen naar Mozart en Chopin, soms met
een snuifje Debussy en Ravel er over heen, want vrouwen luisteren
nu eenmaal naar muziek als naar gerechten.
2: sommigen weifelden tussen rozen en lelietjes van dalen, maar
de overgrote meerderheid bleek toch voor de ontroerende muguetjes te zijn;
3 : de lievelingskleuren waren zeer verdeeld en werden beïnvloed
door de mode van het seizoen. Er was geen uitgesproken voorkeur
voor het warme gamma: geel, oranje, rose en helderrood; jammer!
Damesbladen speelden ook een rol. Ook werd er plotseling overgegaan op het tegendeel van de vroegere favoriete tint.
Alle drie de rubrieken leverden stof voor een langere of kortere
correspondentie, maar als die begon over te gaan naar kleine, niet
altijd even prettige levenservaringen of b.v. meningsverschillen in
huiselijke kring, was de aardigheid er gauw af en siste de briefwisseling spoedig uit. In enkele gevallen werd geïnformeerd, of zij mij
eens een bezoekje mochten brengen. Waarom ook niet ?! Spraken
mijn kleine gedichten voor mijn leeftijd nog jeugdig aan, ik kon op
mijn beurt injecties met levendige jonkheid vol idealen gebruiken.
Zo ontstond er een zekere sfeer tussen mij, éénling, en de groep van
die bevalligen. Ik wilde mij gaarne geheel aangenaam getroffen
voelen door hen allen.
Tijdens de kerstvakantie verscheen op de drempel van mijn dichterkluisje de meest objectieve van allen met in haar tas drie grammofoonplaatjes van Mozart en Chopin. Er werden toen ook boeken
voorgelegd en zo kwamen ook mijn 'Les folies Maestrichtoises á la
manière de FranÇois Couperin' op mijn bureau te liggen. Daarbij
viel de aandacht op het slot van les folies franÇaises ou Les Dominos' : TEsperance sous le Domino vert', met als eindregel: `Sopra741

nen ruiken goed, maar alten ruiken beter!' Schertsenderwijs vroeg
ik, tot welke groep de bevallige zich rekende. Prompt volgde, dat zij
een mezzo-sopraan was, en daar stond ik. Ik vond het iets gezelligs
om over na te denken en in te laten werken op mijn voorgenomen
hulde van een suite aan het totaal van de groep fans, waarvan de bezoekster mij het ideale gemiddelde leek. Mijn trouwe piano deed de
rest. Mijn kleine naïeve improvisaties waren wijze `badineries' en zo
ontstond de titel van 'Negen "badineries" voor één mezzo-sopraan'.
Dit met een ondergedachte aan mijn bundel 'Vijf families en één
poederblauw'. Er zijn grote componisten geweest, die `badineries'
schreven, dus ik stond ook niet alleen.
Een goede suite begint met een argument. Dit woord heeft de bekoring van het kaartje waarop ook in het grote warenhuis der aarde
de prijs van de begeerde artikelen staat aangegeven.
(AAN R. S.)

ARGUMENT
Haar brief werd mij een argument,
een argument in negen delen.
Een is gewijd aan paarsen en aan gelen
en wat de kleurenleer als warm en koud erkent.
Er is ook een over lelietjes van dalen,
het begint immers met bloemen altijd
en spreidt zich dan ver over het banale
in twee aspecten vrouwelijk beleid.
Maar daar klinkt de muziek! Als mode-daden
is vrouwelijke welgevalligheid begonnen
met de sfeer van dichters te verraden
en deze in de schaduw te doen zonnen.

Was de lievelingskleur oorspronkelijk paars en bleef zij dit een paar
jaar, het gevoelsleven ondergaat fluctuaties en niet de mode alleen.
Op een gegeven moment vertelt ons de spiegel, dat er iets is gewijzigd in de mening over onze charmes en het gedrag van onze kleren
en dat, wat dit ook moge zijn, niet meer met de harmonie van
contrast en al het andere, tot dan 'en vogue' is. Er kan niet meer
mede worden 'volstaan' of men voelt zich er niet meer bevallig in.
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De lievelingskleur tot die dag heeft haar ronden voltooid en is dan
AF!
PAARS AF!
Dus niet meer paars! De andere kleuren kwamen
als nieuwsgierig samen
en ik ga traag-bedachtzaam in hun midden,
niet om te bidden.
Ik sta bekend om mijn warm palet
en in mijn klein heelal, dat ik bezet
met rood en rose en geel, vind ik oranje
de ideale franje.
Ik kan daar wel mee badineren,
maar als de nieuwe lente nieuwe kleren
voor nieuwe meisjes dragen laat,
bewijzen de nieuwste scheppingen van de heren,
dat geen de ernst van het meisje amusant verstaat.

Die lievelingskleur af! Maar wat nu? Wat anders dan:

KLEURENBESPIEGELING
"Loop ik nu nog al door die koude tinten?
Ik heb mijn paars toch afgezworen!
Over mijn haar, mijn hals, mijn schouders willen linten
Spaans-geel, Sevilliaans rozerood trillen en het bekoren
der accessoires van mijn gelaat.
Zeg niet, dit is onzin in Lente-formaat,
neen, ik ben een meisje, compleet als mijn tijd
en heel de moderne dressuur
onder en boven mijn strik-ceintuur
stroomlijnt door mijn figuur
en... ik... kan... alles,
zo welgevallig en zo onvoorbereid,
als dat bij dichters nauwelijks het geval is.
De grote kunst is zulk leuk kind te blijven
en dwaze dichters dit te laten schrijven."
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Het is vrouwen-onterend, dat er zulke miserabele zomers kunnen
voorkomen en de mode-magazijnen zich genoodzaakt zien hun
zomermodellen aan een lagere prijs van de hand te doen. Wat is een
jurkje nog dat om welke reden in prijs werd verlaagd? Het is ontzet
uit zijn oorspronkelijke taxatie zoveel en zoveel te moeten kosten.
Hoe ook, er is iets aan gedegradeerd en de draagster zal dat nare gevoel van vervallen grootheid niet van zich kunnen afzetten, hoe zij
ook zal trachten met haar lijnen zo optimistisch mogelijk, gedeeldesmart-is-halve-smart-achtig, de stand der seizoenen te secunderen.
Er is dus wel aanleiding (al is deze hier niet zo letterlijk bedoeld) tot
een
JURKEMIADE
Een nieuw jurkje werkt altijd als een toverfluit.
Plotseling stelt het zich voor en spreidt zich
in het zonnende zingen van de lucht.
Het wordt precies zoals de mode wijdt zich
of krimpt al naar men er in vlucht
en zich gewonnen geeft
aan de doorgecomponeerde maten.
Dat men het straks gevoelloos zal verlaten
wekt nu geen heimwee en geen zucht.
Het wordt toch als de eeuwige toverfluit,
die steeds begeerde nieuwe lente-huid,
bespeeld tot het even eeuwig jeugdgezang zich sluit !
Du sublime au ridicule n'est qu'un pas, en zo is het met van de jurken
naar de bloemen eveneens, of al van de bloemen naar de jurken is
maar een stap. En eigenlijk ook weer niet, want de bloemen kunnen
op de jurken voorkomen en dan is het veel minder dan een pas, dan
is het praktisch niets of een onderdeeltje van een millimeter. En die
bloemen op de jurken verwelken niet, tenzij die jurken onder de
bloemen verwelken en dat is om mode-redenen wel noodzakelijk.
Vrouwen en bloemen vervelen elkaar soms zo plotseling, al komt
het niet tot wat in het Frans heet : `Elles se détestaient cordialement'.
Zoals reeds geschreven, er zijn bloempjes zo favoriet, dat ze met
voorgaande problemen niets hebben uit te staan. Zij hebben dan ook
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de Lenteversie achter zich als steun en dat is een goudzegel voor vele
dwaasheden. Trouwens, degene die het eerst 'du sublime au ridicule
n'est qu'un pas' heeft uitgevonden, kan dat alleen in het mooie voorjaar hebben gedaan. Maar hier zijn die fameuze favorieten!

LELIETJES VAN DALEN
Ook buiten de steden zijn hele straten
met meisjes, houdend van lelietjes van dalen.
En waren zij door jongens ook verlaten
om bloemen, die niet zo schuchter ademhalen
en liever vlamden in een hoog vermiljoen,
ik, die zo de dichter ben van het Rood,
kan bij die lelietjes zo innig doen.
Zeker, die klokjes lijken kinderlingerie,
kinderen van een niet menselijke schoot,
maar als ik hun groen-witte geur bewegen zie,
word ik iets kleiner en zij iets meer groot!

`Du Mozart aux muguettes n'est qu'un pas'. Van wie zou dit nu
weer zijn? Wij zullen er maar niet naar raden, alleen aannemen dat
het iets heeft te maken met het onderwijs en niet met wijlen Sir
Thomas Beecham, die Mozart boven Beethoven scheen te prefereren. Wie van ons heeft niet eens dagen gehad, dat hij er Beethoveniaans aan toe was? Vooral in slechte zomers.
Luisteren wij :

MOZARTEUM
Soms speelt het onderwijs met woorden,
die werken. Goed, werkwoorden dan!
Maar graag hoort men er ook de accoorden
van die kleine, grote man.
Laten wij Mozart-spelen eens vervoegen:
Ik Mozarteer, Gij, zij, hij Mozarteert,
wij, zij Mozarteren, andante cantabiliseerd.
Moet dit niet in een Mozarteum gebeuren,
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waar kleuren klinken en klanken kleuren ?
In Salzburg ? Trekken wij Salzburg binnen!
Wij kunnen de bedevaart statig beginnen
met zijn Ave Verum en straks besluiten,
verleid door onze sensitieve kuiten,
met harpen, strijkers, hoorns en Toverfluiten.

Wij zijn intussen weer terug uit Salzburg en hebben misschien de
stem gehoord van de radio-commentator, die zeide: Schumann
was een meester, maar Chopin was een genie. En genieën houden
nu eenmaal van nocturnes. Ze zijn graag alleen, en waar is men aangenamer mee alleen, dan met een nachtstuk. In een suite voor een
Fan komen wel eens vraagtekens voor, zoals achter de titel van de
`7e badinerie"On-Chopiniaanse nocturne ?' Hier is dat vraagteken,
met de titel en met de liadinerie' :

ON CHOPINIAANSE NOCTURNE?
-

Een nocturne is een bed, dat op vier sterren staat
en eerst zacht opwaait door de wind,
maar eenmaal achter Orion
en voorbij de wijsheid van de Zon
in het sterrebeeld van de Slechte Raad,
is het niet meer zo eensgezind.
Een poot wil naar de rode, de tweede naar de zwarte,
de derde naar de blonde en de vierde naar de aparte.
De dichter kan wel wijze rechter spelen
en raadpleegt al de mezzo-sopraan.
Die glimlacht: het kan mij niet veel schelen;
laat die nootjes hun loopjes maar gaan,
ook zo heb ik Chopin nooit misverstaan!

Voor de nacht met zijn sterren staan als voor een wereldwijd noppédessin en al de wanden van de horizonten gedrapeerd vol nocturnes
om een ronde piano. Met de vingers vol begeerten om al die gave
noppen in dat diep nachtblauw stuk voor stuk aan te raken en te verzoenen met wat je al is overkomen bij het dromen. Maar even plot746

seling zichzelf toe te roepen: halt! Dit is wel groots! Veel te groots!
Och, in de geest is het landschap zo gauw gekeerd en al die donkere
nachtpracht gewijzigd in een groen en geel heuvelland om het vriendelijke dorp op de reproductie van deze prentkaart en de daardoor
geïnspireerde achtste `badinerie':
SOMEWHERE IN LIMBURG

Weer donkeren de nocturnes en wiegen de walsen
tussen de mazurkas van Chopin Chopiniaans
met Franse zwier en haast frivole valse
besteding van de tijd en dito Poolse
rubato-fanatiek uit het engste schoolse
feodaal-onderdaans.
Tussen twee grove dennen droomt het in Simpelveld,
daar luistert een bevallige hoe haar held
op fonoplaten wordt gespeeld,
door wind in de dennen suizend vergezeld.
En hoe zij zo haar vrije tijd verdeelt
tussen de werkelijkheid van de lessen
en het wiegen in de groeven van de dienaressen
der muziek firmamentaal-ondermaans.
Nu de muziek veelal deze 'Suite voor een Fan' heeft geleid, zal ze
ook niet ontbreken bij het afscheid, dat toch eens moet komen en
ook niet kan uitblijven bij de Chopinofiele dichter en de Chopinofiele fan. En wat kan dat dan presentatiever en gevoeliger zijn dan
met de negende en laatste badinerie:
CHOPIN: VALSE DE L'ADIEU
Als ik nu nog gauw een walsje schrijf,
is deze driehoek van Chopin compleet.
Ik golf accenten, waar ik in verblijf
als goed vriend-luisteraar naar lief en leed.
Dit walsenwerk moet buiten luchtig zijn en licht,
inwendig vult dit schemerig gezicht,
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dat de passen dus doet zweven naar elkaar,
danst zij niet van mij af en ik wel steeds naar haar?
Ik ben hier vreemdeling in afscheidsgroet:
hoe een oud dichter niet meer concurreren kan
met het ferme gestel van jonge proza-man
en steeds dit soort vaarwellen zingen moet!

Dit nog ten afscheid: Ik tracht met deze 'Suite voor een fan' ook de
andere fans te gedenken, even mild en goed als zij zich getroffen
hebben gevoeld door bepaalde gedichten in mijn bundels. En al
hebben de lelietjes van dalen op bepaalde leeftijden en in overeenkomende gesteltenissen wel de grote meerderheid, er waren en zijn
ook nog anderen, die zich getrokken voelen door de margerieten.
Ook voor deze heb ik een kenmuziekje, een nog al oud en oudgekleurd Frans koorwerkje, beginnend met:
0, mon Dieu, mon Dieu, qu'il est beau,
le chapeau de Marguerite! ! !
Dit is voor mij van achter mijn bureau,
meteen het 'ernstig' eind van alle suiten.
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PERZISCHE SUITE
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Voor Dr E. F. Tijdens

GELUKKIGE ORIENTALIST
Te veel candidaten voor één zwarte tent.
Te weinig plaats op één rood tapijt.
Te .dikke koorden om een gevangen vent
met bruine laarzen. Rondom vreetbereid
naast al het wild van mensen bovendien
het wildewild der dieren. En welk uur?
Wie vraagt naar tijd op een miniatuur?
Gelukkige Oriëntalist, die dit alles verstaat
en ook nog heelt, waar paring heeft geschaad!
En toch lokt hier voor mij geen: Gaat dat zien!
Liever en liefst: Geef mij maar eenzaamheid!

REALITEIT
De stank van de worstelaars wil mij niet bekoren
en blijft mij volkomen vreemd,
maar kan ik ergens faunen fluiten horen,
ik ben er bij, aan vijver, bos en beemd.
Zonlicht krauwt magistraal mijn oude kop
en weerhoudt mij gelukkig van de boeken,
waar in ik soms te zeer papieren bijen op
papieren bloesems tracht te zoeken.

RUIKZUCHT
Het hapert aan mijn neus, ik wil maar ruiken
aan 't water waarin Shirin heeft gelegen.
Doch het water houdt haar goed verzwegen,
ik weet nog niet meer van haar mooie buik en
borstjes één en twee, dan toen ik ben gekomen.

Misschien is het beter, dit te laten dromen
en liever de blaadjes te tellen aan de struiken.
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WERKVERDELING
In den beginne het complete paar,
toen werd er weduwe of weduwnaar.
De laatste weet nooit, hoe de Sultan rijdt
en wie niet weet, krijgt ook geen spijt.
Maar de eerste, in haar storend zwart gewaad,
kijkt op de berg uit, hoe de Sultan gaat
en langs zijn weg veegt zij haar vochtige ogen.
Heer Sultan, wil mijn onvermogen drogen!
De Sultan heeft voor werkverdeling een juist oog,
een krijgsman draagt de pijl, de andere de boog.

ALEXANDER
De Zon, de Maan vertellen het elkander:
wij, beiden, schenen ook op Alexander.
Wij schijnen blauw, wij schijnen rood,
enkel Alexander werd groot.
Wij zijn nooit in het nieuws, Zon, wij behagen
alleen, gaan rustig onze klare gang.
Maar Alexander kende 't ondervragen
en overvragen tot in zijn zwanezang.

SCHOMMELEN
Zij, die nog ademen in groepen of in paren
zijn bij elkander nog met volle wangen en
de cultuur van ongestorven haren,
maar boven allen schommelt de gehangene.
Hij schouwt, als hoger dan zijn dode baard,
wat al die wangen-vulligheid is waard.
Hij treedt op rijk van lucht en laat zich zwieren.
De wind maakt met zijn kaftan klein geluid
en van de galgstoel zingen de scharnieren:
Doe nooit aan politiek en eet meer fruit!
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VREETLIED
Wat Shirin doet of niet doet, laat mij koud.
Uit zilveren water stuwt de boom zijn kruin naar goud.
En weer staan al die duizend dieren klaar
met de idee: hoe vreten wij elkaar?
Vreet toch die vróuw op, met huid en haar!
Vreet álle vrouwen op, van elk model!
De aarde wordt rustig dan en zonder spel.
Maar welk een oord om in de wind te luisteren
naar melodieën slapend in het duistere:
muzieken zonder het voorspel uit een Pa
en zonder de finale in een Ma!

753

VERSPREIDE GEDICHTEN

1929

ALLEENSTAAND HUIS
Door de wind van één September
zweven negen duiven over de vallei
tussen de zuilen van de zon
over mij.
De wereld trekt krachtig in deze seconden.
Er staat een huis in het onbezonde
en aan het raam
een jonge vrouw met een gezicht zonder naam.
Zij wuift de onbekende
een nomadenzoen met de hand
naar avonturen ter zee en te land.
Vrouw, ik heb geen paard om aan je deur te binden.
Ik berg geen buidel met fratsen van goud.
Twee notitieboekjes met verzen kun je bij mij vinden,
een nieuw van gisteren en een oud.
Wijs mij de weg en laat me gaan!
Ik zie jouw ziel niet op mijn stafkaart staan!

ENGELEN
Engelen zetten vierkante onbeschofte heiligen
zo op een punt
en blazen ze in de zijden,
dat God komt tussenbeide
om ze te beveiligen.
Hij vergunt
Zijn engelen anders wel
dit plagend spel,
want iedere heilige draagt de haren van zijn dierenvel.
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ROZET VOOR EEN ONBEKENDE KERK
Videntes auteur stellam gavisi sunt
gaudio magno valde. Matth., II 10
,

Er is een ster heel ver gegaan
met gouden laarzen een en gouden pluim
om ergens aan een zilveren zee te staan
kijken naar de speling van het schuim.
Daar viel haar licht in een bijzonder boek
en nog wel op een heel bijzonder blad
met glans van een wit satijnen doek,
die tot merk de M van Maria had.
Maria heeft dat boek toen dichtgedaan
en heel zacht gezongen de korte nacht
en later nog vaak aan het raam gaan staan
en over die ster lachend nagedacht.
Tot zij het boek weer opendeed,
als ontvouwde zij een weefsel: muziek en wind
en van dat bijzondere blad plots gleed
zulk een ster, maar dan zulk een ster als kind.
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KERKGANGSTER

Ik hoor een sleutel in een slot
en een huisvrouw zal gaan tot God.
Die huisvrouw is eenmaal slank geweest
en hield van feest.
Nu leidt ze een rustig bestaan,
door wijs van haar man naar God te gaan
en te luistren naar de bellen, want zij weet:
haar man is smal en God is breed.
MALAISE
Waar wacht ik nog op ?
Ik hoef niet te gaan,
maar ik zou wel willen,
behoorde ik niet te wachten.
Aan de andere kant van het raam
liggen de schepen toch ook zonder vrachten.
Alleen de was zwaait aan de lijn
en ook daar schijnen kinderen te zijn.
HARMONIE

Muziek, dat is de harmonie
voor de Zondag en een avond in de week.
De violen zijn dingen voor de stad,
dingen van dubbelzinnige streek.
Maar hebben ze wel eens opgelet,
die van het symfonische front,
hoe de lippen van een boerenmond
zich leggen op die van een trompet?
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ILLUSIE
Poeder van maankop in gelei
wolkt van het naaste land
in de golf van de wind mijn neus voorbij
en hecht zich aan haar wand
en prikkelt er om het wonder te doen,
om in het getij van het heetste groen
te geloven aan nieuw bloed.
PAARDENKOP
Het paard vreet haver uit zijn zak.
Speel daar niet over op een fluit,
want het dier weet niet wat dat beduidt.
Maar fluister het in zijn rechteroor:
de zon schijnt je in je linkeroor,
dan knikt het zeker: ja.

NAMIDDAG
De vogels zitten op de draden

tussen de telegraafpalen
en de vliegende zaden
die langzaam naar het westen dalen.
Een koe slaat een vlieg voor de hete ballon
van de zon.

MANTEL

Ze had die mantel al gedragen
en al afgelegd,
toen kwamen de dagen
waarin ze het heeft gezegd.
Ze werd nog eens in die mantel gezet
om een portret
en toen heeft zij zich gelegd.
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KAMERPLANTEN

Over de bloemen die achter de ruiten staan
schijnt de maan.
Ze zijn niet meer van heden
maar schijnen gebleekt en overleden.
Ze leven niet meer naakt met lucht en licht
en hebben al een tulen gezicht.

OUD HUIS
Er staat een eenvoudig licht naast de deur

tussen de tint van de verf en de kleur
van de stenen te leunen.
Uit oude gevels komt nog op mij aan,
wat er bleef na veel dat er aan is vergaan,
als vraagt het om het te steunen.
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DROOGTE
Het loof hangt in de stille
lucht haast zonder teken.
Daaronder dringen de kamillen
zich om de beken.
De merels voorzeggen geen regen meer,
al verlangt het groen en ik zo zeer
om weer eens in de regen te staan,
buiten de zon of buiten de maan.

SLAAP
Daar staat een wolk van naar huis te gaan
in héél haar lengte naast de maan
tot aan de bestoven vlieren
en de geroosterde anjelieren.
Ik voel het duister kleed
van de slaap ook om mij gereed.

PRUIK
De kinderen kijken naar een mens
hun voorhoofden stijf als die van een pop.
Hij is eigenaardig en staat aan de grens
van hun vader en diens behaarde kop.
Levend haar is zo anders dan dood,
dat gruwelijk ruig lijkt en oververgroot.
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SYMPATHIE

Ik sta voor die boom
naast dat kind voor die reclame
van koffie met een fluit op bon.
Er ruisen en fluiten namen

van veel dingen onder de zon.
We keren ons plots naar elkander
en kijken eens vorsend aan.
We waren heel even verwanten
van voor 't zelfde wonder te staan.

SCHOUW
De dode ligt in zijn vlag
van vader te zijn geweest.
De dode ligt in zijn hemd
met zwarte cocarden.
Hij wacht niet meer op de jongste dag.
Hij is er al geweest.

GERUIS
Er is een grote stem van de aarde

onder de bomen aan 't spreken.
Ik houd mij stil en luister, maar de
stem houdt niet in het bekende teken,
om zonder omzien op te staan
en simpel zonder wimpel mee te gaan.
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LICHTMOMENT
Er staat een straal
te dansen op het land
naast een rode bloem
en in het bereik van mijn hand.
Ze weten niet van elkander
en wat ik registreer
lijkt nog op inkt te zeer.
IDEE
Nu spreekt uit de lucht tot mij
iets dat loopt uit bloemen en groen.
Nu moet ik iets doen,
nu kan ik iets niet laten,
maar wat?
Als ik eens ging in de oude stad
in de versleten straten
trommelen op de ruiten
en daarbij wat zong!
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ZO

In de blauwe wind
onder een hoge canadas
staat een kind
met een stuk rood glas.
Het weet niet waar het er mee begint.
Als de wereld eens anders was,
eens zo!
Maar als het de margarieten schouwt,
weer wit in de wind waar de lucht ze blauwt,
vindt 't ze toch weer mooier zo.
VOORWINTER
Ze staan van alles ontdaan.
Zijn het nog wel bomen

of nare dromen
in hout overgegaan?
Raven vliegen er naast
en als met haast.
KERK

De kerk staat met haar gemengde pannen
nieuw-oud te glanzen in het licht,
er onder metselen een paar mannen
de laatste architektonische lijnen dicht.
De kerk staat over de landen in de voren,
als een perk bloeiende blauwe riddersporen.
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KAPITEEL

Ik luister naar 't geruis van een stenen struik
en zie een kapiteel.
Daar komen vrouwen en mannen uit,
gekleed in grijs-geruit fluweel.
Maar in de diepte van het loof
schuilt nog met puntige hand
een wezen in 't zwart en gereed tot roof
door een greep naar mijn verstand.
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GRONDWERK
Ze hebben even een plan ontvouwd

en daar vliegen de margrieten
met hun witte schermen en harten van goud
in de greppel naast het veld met bieten.
De bloemen hebben het maar gedaan,
als de wroetende mensheid iets pakt aan.

BLOEMEN

De kinderen zien in bloemen nog een goed
en staan gebogen in de overvloed
van schijven en bollen te plukken.
Ze zamelen ze als gelukken
tot een volle hand en schikken
de kleuren en kijken in het gaan
nog eens naar de bloemen die moesten blijven staan.

RODE EEN
Het is de rode een van Karel 1.
Het is de rode een van 't Nieuwe Jaar

en mooier zonder blauwe biesjes er om heen
en wat me denken doet aan een sigaar.
De zon vercijferd in een rode lijn.
Ik ben wel vader, maar dit is toch schoon:
Uzulk een vermiljoenen Een te zijn
.bf wel te hebben zulk een Een tot zoon.

767

1940

MAANLICHT
Het is dit landschap van de blauwe gong,
waarop het maanlicht zachte slagen slaat.
Ik luister met mijn ogen en wat eens ik zong
als kind, zie 'k in een cirklen, dat de maan om gaat.
Het is zo zonder praal, zo kind-intens,
zo grote dingen voor te kleine mens,
zo breed gepland voor zo te klein gelaat,
dat als een melkvlek voor de hemel staat
en zich beschuldigt om zijn dwaas formaat.

768

1 941

TROTS
Ik bouw mij in de nacht een toren
en om mijn schouders kan ik horen,
hoe zich daar ring op ring sluit aan.
Er staan wel sterren, er is geen maan.
Mijn ogen zijn geslepen stenen.
Ik kan niet meer lachen en niet meer wenen.
Alleen van toren zijn en hoog,
alleen van steen zijn en heel droog.
Maar als dan onder mij de bomen
doen of ze lang en hardop dromen,
dan zijgen mijn wallen één voor één
ineen.
Neen, liever wil ik menskind blijven,
dan tot een stenen God verstijven
en met de mond van mijn oude kop
zoenen een levende kinderpop.

GEWOON
Ik ben niet zo apart.
De zon komt op, ik schrijf iets neer
en de anderen hebben ook een hart,
dat jagen kan héél sterk en teer.
Zij weten ook iets van het licht,
dat merk ik aan hun aangezicht
en nu de zon naar geel verkleurt,
is in hun binnenste iets gebeurd.
Alleen zij schrijven het niet neer,
terwijl ik het noteer.
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DIENEND PLASTIEKJE
De maan schijnt op haar blote kuiten.
Ze staat gebogen naar de klare straat
en doet de stoep. Zij deed de ruiten.
't Is Zaterdag, de dag van lang en laat.
Een zwarte kat zit ook te kijken
en kan haar beeld nog lang bezien,
maar ik moet voort en lees in 't vlugge wijken
de curve van haar matineus: ik dien.

KLOKKEN
Het is geen poëzie van de straat
en ook niet van de dood
of van processie, die schrijden gaat
om zegen over het brood.
Het zijn lichte klokken met klanken haast zoet.
Zij zijn in hun wezen niet vroom.
Zij luiden vol en sterk en goed
en autonoom.
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TOURISMEN
Ik voel mijn borsten naar de middag welven
en toch is onder 't zonlicht niet één vrouw.
Ik voel mijn ogen naar geen tepels delven,
maar in een liefelijk haast niets, dag-blauw.
Ik streel geen jurk-lavendel, ik ben nergens
en staar al hoger naar de rand der zon.
Iets wil ik blijven toch en ook zijn ergens
waar 't is zo goed, als toen iets mij begon.
Maar langs de onderrand der zon staan bloemen
in vele takken saam tot zwarte boom.
Daar rijst de zwarte vlek, die 'k nooit kan noemen,
weer op de grenzen van mijn dubble droom.
Zij waaiert zich in zwarte ranken open
en 'k merk het krullen in mijn schaarsend haar,
of gitten spinnen naar mijn schedel lopen
en alles duistren daar, wat nog is klaar.
Ik voel mijn ogen voor het zonlicht sluiten
en mijn geheel verdoven in de lucht.
Ik ben in alles niet meer, maar er buiten
in zoele sneeuw van slaap, waar 'k diep in zucht.
Mijn handen kan ik niet meer tot mijn denken
voeren en naast mijn slapen wordt het stil.
Ik kan nog gaan en staan, maar niet meer wenken,
wat ik wel naast dat zwarte vlekken wil.

Al maar verbredend zonder horizonnen
drijven de luchten vol van vloeiend krip,
dat om de bloemen snel zich heeft gesponnen
of arabesken schiet van lip tot lip.
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In 't duister wordt gefluisterd. Er zijn stemmen,
die dwalen nu, als ik, niet meer alleen.
Er kruisen korte vragen, die beklemmen
en alle antwoord is maar: geen en een.
Ik volg de gang der stemmen en gestalten
schrijden mij voor en treden naast mijn tred
zo links, als rechts. Aan snelle wagens, al te
stil hier, ontsnappen gassen violet.
Zo kom ik met die allen bij de bogen
van bouw, die wel een kathedraal kan zijn
en wen mij traag aan 't vinden van meer ogen
in wezens trekkend naar dit stenen schrijn.
Als oud forens, zoek ik een kaart te tonen
voor het traject, dat ik nu ga bestaan.
Daar keert een vrouw met opgemaakte konen
haar masker naar mijn hoofd en lispelt me aan:
`Uw beurt is om, de letter R is lopend,
gij hebt niet op uw prachtge x gelet.'
"k Ga niet alleen, mijn hééle harem opent
de letters aan het eind van 't alphabet."
`Hm. Zie mijn glimlach zelfs in deze beuken,
waar 't rood der leugen zich in 't zwart niet prent
en niet bereid wordt in dees heilgenkeuken,
waar niemand andrer slechte deugden kent.'
"Adieu, wij schuiven aan of gaat gij mede?"
`Ik ben alleen en mag een reisgezel.
Ik sta niet eens zoo ver meer van uw heden.
Raad liever niet. Neem aan: gij kent mij wel.'
"Onder dees zwarte bogen zing ik: Amen.
Maar wie zijn de andren? Schouders, die ik zag
al eerder, schouw 'k terug. Ik zoek naar namen.
Hier heugt nog minder mij, dan in de dag."
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Ik houd mij achter haar en langs kapellen,
waar ik meer voel dan zien kan 't zwartrood licht,
volg ik de menigt' tot het koor, daar bellen
naast de communiebank met een gezicht
famille rose, famille verte twee englen
tochten voor groepen af. Zij, die mij voor
gaat, wijst ter zijde mij, me niet te menglen
in het gedrang naar de uitgang naast het koor.
`Ik zoek de man, die is mijn zoon en vader
en ruw genoeg ruk ik de knopen los
van alle mannen, die nog komen nader,
bij voorkeur een in militaire dos.'
"Uw voorbeeld animeert het zwarte vlekken,
dat aan de einder van mijn denken rijst,
waarin ik nooit vermocht de kern te ontdekken,
die naar de oervorm aller dingen wijst.
't Is weer een vrouw, die hier een man begeestert
tot blote daad. Geen vrouw komt meer voorbij
voor ik de bloem van haar corsage bemeesterd
heb en ik schouw, of ze alles is voor mij.
Ik zoek de vrouw, die moeder is en dochter,
van wie ik kom en waarin 'k kan vergaan.
Maar zijt gij, vrouw, misschien niet uitgezochter
dan wat nog komen kan? Kijkt me eens goed aan!
Ik ben geen militair. Ik draag geen sporen
en doe geen laarzen kraken bij mijn gang.
Maar als ik schrijf, laat ik een zingen horen
en als ik sterven moet, ben ook ik bang.
Mijn geest heeft wel die branie-brede schouders.
Zijn bekken smal-vitaal is als begeerd.
Een nek voor kindren veel rijst uit de houders
der geestelijke broek, haast onbeheerd."
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`Wij kunnen zeker buiten dees gezichten.
Als gij mij zien wilt, kom dan in kapel
en als gij mijn corsage toch wilt lichten,
kijk toe, intens, zie alles, maar doe 't snel.
Dan schouw ik U en zo zien wij ons samen.
Bij ons grijnst niet meer de gekripte dood
en met uw moeder kunt ge in mij verzamen
en neem 'k u als mijn vader in mijn schoot.
Ons rest dan niets meer van het zwart tourisme,
van al wat achter deze kerk nog staat.
De naakte daad nu, niet een symbolisme,
want anders pulver ik u in mijn haat!'

"Dan branden saam we ons tot een ding ondeelbaar,
ons cultiverend tot één element,
dat door een splitsing nimmer wordt onteelbaar
en roepen: God, hebt Gij ons nu herkend?"
`Maar laten wij niet al dees dingen willen.
Laat ons de tongen vlijen tot een zoen.
Ons saamzijn niet door 't aards beeld Gods verkillen,
maar lang en krachtig zo rood mooglijk doen.'

"En slingren wij de kaarten der trajecten,
wat ons forens maakt, weg in 't aardse licht.
Wij bouwen naar onze eeuwige prospecten
de loop der tijdelijke dingen dicht.
Boetseren we een gezicht ons met vier ogen,
met dubble neus en dubble mond, die zingt:
veel mythen zijn onze oren doorgelogen,
maar 't is de laatste, die zo liefdloos stinkt."
"'Weg met de sfeer van die aan zwart-verloornen,
wij plaatsen vóór 't tourisme van de Dood,
de woeste staat der rozen met de doornen
van 't rood tourisme van de eeuwge schoot."'
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VERNIEUWING
Er is een nieuwe bloem op aard' gevonden.

In alle tuinen is zij reeds geplant.
De ranken worden alom opgebonden,

de rijpe bloemen gaan van hand tot hand.
De nieuwe mensheid heeft haar nieuwe neuzen

gestoken in de kelken en de geur
is schoner zonder vorm dan letterleuzen
en 't ideaal er in stelt niet teleur.
De vrouwen kijken in de mannenogen,
die nemen al die vrouwenbeelden op.
De liefde is algemeen en minder logen
ruist langs de wereld naar de zonnetop.
De mannen kijken naar de vrouwenbrauwen

en hun verlangen smeedt een sieraad sterk
en innig-diep van vreugde en van vertrouwen
in 't licht der zon, als in een nieuwe Kerk.
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VERNIEUWING
Ik zit aan de rand van een oude tijd
en achter mij ruisen verouderde bomen.
Mijn oude dromen ben ik alle kwijt
en nieuwe schijnen niet meer te komen.
Worden geen nieuwe meer aangemaakt?
Behoef ik er geen meer te beleven?
Van al waar ik nu door wordt aangeraakt,
kan niets mij de lust tot de droom hergeven.
Zo wacht ik op de oude en simpele zon,
die dichteres van mijn kort bestaan.
Maar wilde ik wel, zo dat al kon,
voor altijd ondergaan?
Daar is de Geweldige Zon en beschiet
mijn denken met haar roodste licht,
dat mijn hoofd staat te zindren, als vocht zich een lied
op uit de beharing van mijn gezicht.
Er vormen zich rond haar verruk'lijke bal
weer droomrige stelsels van uren in vuur
en mijn zinnen dralen weer overal
van het nieuwste licht in een nieuw azuur.
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LIBELLEN
Vandaag ben ik weer kind van de zon.
De neveluren zijn voorbij
en al het kwaad, dat zich in misten spon,
waait in flarden weg van mij.
Ik mag het wel niemand vertellen,
opdat niet één ander het weet,
maar ik ben nu bij de libellen
en draag een libellenkleed.
Kijk mij maar eens diep in mijn ogen
en zie wat daar is gebeurd.
Zij kijken niet meer zo bedrogen
en staren niet meer zo verkleurd.
Ik zie nu heel andere dingen,
als toen ik een mens was als gij.
Ik zie nu het zonderlinge
van de zielvolle maatschappij.
Ik zie nu komieke vrouwen,
waar ik niet meer op reageer
en voor de stof van hun vouwen
kniel ik nu niet meer neer.
Ik ben nu ook bij de libellen
en kan er bij blijven altijd,
maar dan mag ik het niemand vertellen,
of ik word dit tenue daadlijk kwijt.
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TWEE DIVAGATIES OVER EEN GROOT,
STIL BLAUW

Er heerst een blauw met macht van majesteit,
noch dof, noch glanzend, in oneindigheid.
Er zijn geen sterren voor een diep reliëf,
noch constellaties voor een Godsbesef.
Er zijn geen ogen om groot-vaderlijk

te schouwen naar een kind, dat boos zijn rijk
speelgoed in stukken sloeg en mee het brak
om 't deel des hemels waar zich God verstak.
Neen, er is groot een blauw, een blauw, een blauw,

zonder maar éénge rimpel, éénge vouw
en waar het eindgen kon, zet het zich voort,
het is de ziel van iets in zich accoord.
Het is een blauw, zo breed en hoog, misschien
het grootste blauw ooit door een ziel gezien.
En toch is héél dit blauw maar een toneel.
Ik ben de kleine speler, die er speel
en uit mijn zwart costuum met rood gevoerd
haal ik de hamer, die om 't blauw me ontroert.

Ik meen wel, dat die hamer is mijn hart,
maar als ik er naar grijp, grijp ik mijn smart.
Ik meen wel, dat die hamer is mijn ziel,
maar waar 'k ze vatten wil, vat 'k een nihil.
En dit nihil, dat toch mijn spelen stuwt,

wil, dat mijn woede om 't stenen blauw niet luwt.
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II
Heeft dat wijds blauw, waar 't een nihil wil zijn,
een staat als ik en met dezelfde pijn?
Ik ben zo klein, jongleer zo graag met schrik,
ik lach er om, maar 'k heb een ogenblik
mijn rode voering als scharlaken vlam
plots willen tonen en dan zien wat kwam.
Of dat groots blauw daarboven niet verschoot
van schrik en kromp en dan zijn pracht ontsloot
en ik kon stappen in de verse scheur,
maar 't blauw schrok niet en stelde mij teleur.
Blauw, breek die stilte, waar je je in omgeeft,
toon, dat je bent een ding, als ik, dat leeft
en geef het teken, dat ik vraag aan God!
Blauw, wees mijn broeder in eenzelfde lot!
Treiter nu niet, alleen het rood is man,
wees dan een zuster, doch wees wat je kan!
Zie ik ben klein en klein acteer ik maar
en jij gebaart zo groots en wonderbaar!
Blauw had je haar, ik bracht het naar mijn ogen
en kuste 't langs mijn mond zo vaak bedrogen;
hoe groots je stenen zwijgen moge zijn,
je lijdt, als ik, je stilte met veel pijn
en sterven kun je niet, zo min als ik!
Blauw, toon mij je geheim één ogenblik
en waar ik nu nog foeter om mijn ziel,
buig ik mijn korte benen en ik kniel.
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ADIEU, MIJN ROOD
Ik zeg het Rood adieu met al mijn ogen
en buig mijn oudre schedel langzaam naar
dat stip van tijd, waarheen ik word bewogen,
sinds ik zag 't Rood voor 't eerst zo wonderbaar.
Ik weet nog goed, wier benen het drapeerde
en welke geur mijn kinderneus snoof op
en dat 'k die eerste vrouw nog meer vereerde
voor 't strelend spelen niet mijn kinderkop.
Het Rood ben ik gevolgd door al mijn jaren
en opgemonterd ben 'k het nagegaan.
Ik liet het immer met het zonlicht paren
en 't hielp mij steeds in 't weren van de maan.
Maar van de stoet der manlijke gedachten
zie ik het eind thans naadren zeker-traag.
Ik sta hier op dat stip van tijd te wachten
en weet het kan... het kan ook nog vandaag.
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PESSIMISME

Veel uithangtekens van Vergulde Zonnen.
Ik ga de straten door en elke lach
ligt als een druppel lakrood bloed geronnen
op het plaveisel van de koopren dag.
Waarom die pijn? Als rode stralen steken,
daar is toch ook de Nacht nog en de Maan!
Daar zijn toch nog de kinderen, die breken
hun kleurge scheepjes, eer zij ze varen gaan!
De lange stad is ook zo lang te lopen
en langs het water is het blauw zo zwaar.
Er zijn toch nieuwe scheepjes om te kopen
en voort te trekken met fris mensenhaar.
Veel uithangtekens van Verglaasde Manen.
Ik ga de straten door en zoek de Nacht.
Hij is niet thuis, hij volgt de zwarte vanen
der troepen van de Heer der Overmacht.
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ZONNEHYMNE
Ik bouw maar aan een landschap met mijn ogen
en in de bloemen zet ik beeldjes licht,
die 'k scheppen blijf van onder wenkbrauwbogen
en langs de wimpers van mijn aangezicht.
Mijn grote Moeder Zon is hun gelijke
en op de punten van de bomen zet
'k naar standing hun typen en de minder rijken
zeggen bij windweer het intens gebed.
Ik word de vader daar van al dat bidden
en zulk een stichter van verhoogde kleur,
dat ik als dwaas moet wandlen in hun midden
en met mijn neus aan héél wat landschap geur.
Mijn armen en mijn benen worden bladeren,
mijn kleren zijn te veel, ik doe ze weg.
Mijn gekke huid straalt sterker stuwende aderen,
nu ik mijn Zonnehymne dankend zeg.

GELUK
Er danst een jongetje op de wal
met zijn ahornen tak. Dat is zijn vlag.
De Maas stroomt links, de Jeker rechts en al
dat water kaatst ons weer de goede dag.
Hij zingt uitwendig zich een stoet.
Ik zing inwendig mee, want ik ben groot
en ik weet beter, hoe een gek dat wezen moet
en dat mijn vlag is bloem van 't puurste rood.
Zo danst hij met zijn jongensbenen in
zijn jongensbroek. Ik zing met oud refrein
op al zijn jeugdige vreugde 't eind van zijn begin,
van dat wij beiden nu gelukkig zijn.
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STAAND BEROUW
Mijn God, moet ik met blote knieën lopen,
gelijk de meisjes in dees schaarse tijd?
Waarom niet in rood kleed met purpren knopen,
als katholieke tulp van de eeuwigheid?
Genegen ben 'k mijn wangen op te blazen.
Mijn mond te vormen om tot een trompet
en uit te stoten reeks mystieke-dwaze
refreinen voor een continu-gebed.
Vindt Gij muziek niet schoner dan berouwen
van zwarte mensen, grijs gedast, gelint,
of 't slepen van ogen van boetende vrouwen,
die niet meer kwaad doen dan een zuigend kind?
Geeft mij het antwoord met geruis van bomen
en met een tak, die op mijn venster slaat!
Ik zal dan rechtstaan, wijl Gij zijt gekomen
en niet voor niets voorbij mijn knieën gaat!
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SYMPTOMEN
Ik dwaal maar weer door 't landschap van mijn leegte
en blaas de bomen, hier gebouwd van stof,
weg in de ruimte en waar hun gruiz'ling neeg te
gronde worden de heuvels grof en dof.
Mijn koele handen vragen aan mijn wangen:
Siert gij mijn ziel nog? Zijt gij maar carton,
dat ik in vleeskleur om mijn leed heb hangen,
om dit niet te verraden aan mijn Zon?
Wat is er aan mijn oude jeugd begonnen
en wat heeft mij dit alles aangedaan,
dat ik in streken grijzer als betonnen
bouwsels moet doelloos heen en weder gaan?
Wat helpt het me als een kind met hardgroen wollen
muts mij komt vragen: of ik kano vaar?
als 'k niet meer weet, wanneer ik kijk in 't bolle
gelaat, of 'k naar een meisje of jongen staar?
Er is zo veel, dat 'k niet meer kan vergeten
en evenveel, dat 'k niet onthouden mag
en nog veel meer, waar 'k niets meer wil van weten
en meest dat andre, waar 'k verdofd om lach.
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TEGENPRESTATIE
Ik sta zo gratis voor de dingen
en gaarne had ik het licht vertaald
voor de half-prachtige en half-zonderlinge
sprookjes, die het mij verhaalt.
Ik moet mij dit nog eens overleggen.
Als ik misschien iets tegen zong!
Ik heb het licht wel niets te zeggen,
want daarvoor ben ik nog wat jong.

SLEEP
Achter de bogen van de tweede brug
staan de coulissen van de derde.
Een sleep van schepen kijk ik op de rug,
alsof mijn ogen weer van kinderen werden.
In ieder schip zit tien jaar van mijn leven
en in de boot mijn vroegste en liefste jeugd.

ZON
De zon snijdt me een costuum van licht
voor zulke blauwe dagen
en een rozet om naast mijn gezicht
op mijn revers te dragen.
De zon heeft steeds de ziel gekleed,
ofschoon zij het niet eens weet.
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DAT
De grote nacht schuift traag voorbij mijn raam.
Ik wil iets zeggen, want ik zoek een Naam.
Ik zeg al iets, er waait iets uit mijn mond,
maar 't woord ruist tak-zwaar naar de vage grond.
Ik zoek een lichter, dun als foto van
een bloemengeur, een dat maar rijzen kan.
Wat baat het mij, dat 'k voor de sterren wacht,
als 't grote DAT niets zegt, niet schreit, noch lacht!
Want daarom heb 'k mij tot de nacht gewend
en trilt mijn mond als mond alleen dat kent.
Het is de lispling van de grote vraag
om antwoord vóór de sluiting van vandaag.
Maar in het lisplen voel 'k hoe 'n ijle rook
trekt uit mijn mond en lichten doet hij ook.
Het lijkt zelfs, of die schijn vermenigvoud
ook elders meerdre monden open houdt
en dat er in de tuin van menigeen
nog iemand wacht en staat als ik alleen.
De grootse nacht schuift traag voorbij mijn raam.
Ik beid vergeefs de graag vernomen Naam.
't Wordt koud me om 't hart, nu iets beseffend schreit:
niets nu en nooit in eeuwigheid.

DAT zegt
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VOOR DE VRIJE ZON
Het is zo stil. 't Is of de wereld luistert
aan iets oneindigs naar een verre zee,
klotsende in horizon alsof verruiste er 't
moment, dat 't rode hart nog klotste mee.
't Is of die zilte stilte zich in 't tikken
van een onzichtbre tijd nog meer vergrauwt
en in vertraagd geschakel de ogenblikken
tot aan de rand van een groot Niets vernauwt.
Daar komt een donkere gestalt' gerezen
als uit de grond en als geslachteloos.
Geen lijnen kracht of gracie in haar wezen,
alleen gekleed als een verwelkte roos.
En nog een rijst er, nog een.... Met de handen,
ja, handen hebben zij voor een gebaar,
strijken zij hun absentie van de wanden
der wangen uit naar 't winddoorwoelde haar.

Ik ben niet meer alleen. Er komt een menige.
Er schrijden groepen saam. Er wordt bekoord.
Schoon zonder licht nog voelen we ons verenigd,
nu wij die stilte hebben aangehoord.
Waar zijn de kindren? Laat de kindren komen,
nu we onze handen leggen aan elkaar,
al scheppend nieuwe en eedler idiomen,
en beter willen zijn goed, schoon en waar.
Daar splijt het grauw boven de grijze kommen
van onze schedels en ons haar ontroerd
voelt mee 't ultime licht, dat opgeklommen
langs stilte en zee ons aan de tijd ontvoert.
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Daar schalt een kreetje en naast muziek aan wiegen
bloeit vegetatie weer rond berg en bron
de blauwe luchten vol en om te liegen
is er geen lust meer vóór de vrije Zon.

ONTMOETING MET HET
ONBEGEERDE BEELD
Midden tussen de korenvelden sta 'k
en luister hoe de wind in de aren ruist,
tot ik het wonder van de stilte raak
en héél de halmenruizel lijkt verhuisd.
Maar reeds schrijdt er een stoet aan en 't gerucht
schijnt niet van grote voeten, neen, een klein
getrippel komt van overal en een vlucht
van witte vlinders valt als een gordijn
van uit de blauwe hemeldiepten aan
op mij, die korenbloem en klaproos denkt.
Ik heb de kinderen nooit kwaad gedaan
en altijd samen met hen vaan gezwenkt.
Wat willen zij? Sta ik soms in hun brood?
Ik eet niet veel en de aren zijn mij spel;
muziek als ik in geestelijke nood
ben en mijn onrust aan de lucht vertel.
Het wordt weer stil. De halmen deinen zacht
de hemel nog meer blauw en onbegrensd.
Ik duizel voor een onbekende macht!
Heb ik de kindren dan soms tèch verwenst?
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ALTOSTRATUS MYSTICUS
De wind schudt aan de rhododendrons en de seringen
en dat schijnt alles, wat hij vermag.
Maar ik wil winden horen, die breed kunnen zingen
de lange nacht en de nog langere dag.
Ik spreek al lang met die bijzondere bomen,
waarbij 't zo goed te luistren is in 't licht.
Ik spreek alleen over de dingen, die komen
en nog niet hebben masker of aangezicht.
Die met de maskers, ja, dát zijn de besten,
dan lach ik mij nog eens voor lang een ziel,
spelend met hen de dagen, die nog mij resten
een geestig spel 'en face' en 'en profil'.
Mejuffrouw de Eeuwigheid, ik heb zoveel geleden
en aan mijn hersens puncteert een verdriet
niet weg de nevels, die er om gegleden
zijn, sinds ik mis de winden met het eeuwigbrede lied.
Het wordt weer stil met mij. Die grijze ellende
druipt uit mijn haren in mijn dierbaar hoofd.
Ik ben mijn kind weer, dat door duistre bende
werd uit het huis der rode zon geroofd.
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DIALOOG

Ik sta daar met de lucht te spreken
en weet niet wat er achter staat.
Ik zie het licht alleen maar breken,
eer het de horizon verlaat.
Ik ben zo bleek, als bleek de tinten,
waar 'k mijn verhaal aan toevertrouw.
Ik voel mijn lippen, als twee linten
groen-geel, rose-paars, die 'k samenvouw.
Dat groen is een gebed voor bomen,
die morgenavond niet meer staan.
Dat geel een wens om terug te komen,
wanneer 'k voor goed ben weggegaan.
Dat rose zijn al de meisjeskleren,
waarin 'k de jonge vrouwen mag.
Dat paars de schemering van heren,

die 'k meemaak op de jongste dag.
Mijn mond verdiept naar 't onbekende
en nog heb ik geen ziel gezien.
En toch de lucht is geen legende,
waarachter slaapt een groot 'misschien'.
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OVERSPANNING
Och kom, zeg ik mij vaak en schrijd
de kei-en-mergelweg op om te gaan
waar glijdt het water traag en ligt heel wijd
het landschap om het rustig ga te slaan.
Ik moest gaan vissen, maar dat kan ik niet.
Wel kan 'k naar vissers kijken, evengroot
geduldig, om dan wisslend naar 't verschiet
te staren als een ingespoten idioot.
Och kom, zeg ik zo vaak en vraag mij dan:
waar ben je op eigen nood'gen heengegaan?
Naar een oud landschap waar je als jonge man
heel vaak, het schilderend, hebt voor gestaan?
Neen, naar iets anders ben ik daar geweest!
In 't rijk der vissen ben ik neergedaald.
Daar was de stilte voor mijn geest een feest
tot ik me uit 't water zelf heb opgehaald.
Ik zag een vissenschool. Ik ben gered!
Nu weer stom wandlen en nog rust'ger zijn
en dan naar huis in 't violette bed,
weg in de slaap uit dit mijn leeg chagrijn!
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VUURWERK
De halve maan, gebroken door het golven
der Maas, danst vuurwerk dat niet eens vergaat
en héél zijn glans behoudt, hoe ook bedolven
in 't water, waar 't dit vuur tot scherven slaat.
Bij dit nat vuurwerk wil 'k mijn pasjes dansen.
Ben ik daar wel gelukk'ger dan wanneer
'k van boven staar op 't slingren van de glansen
en is het daar in 't water wel zo teer?
't Zal daar wel koud zijn voor mijn ziel. 't Is beter
naar huis te gaan, waar 'k langs de kasten zoek,
geen schriften van een critisch beter-weter,
maar het eenvoudigste en 't intiemste boek.

ZON
Ik kan het toch zo moeilijk verbergen,
als 'k gek van zon en landschap ben
en diep in de ogen van de menselijke dwergen
de laatste foto van de zon herken.
De winden maken takken van mijn haren
en ik ruis mede in bruisend park en bos.
Hoe luider stormen komen aangevaren,
hoe luider 'k in de lucht zing: laat mij los!
Er is een wervel, die 'k mij niet kan sparen,
de sprong in 't blauw, de duik naar 't jongste licht.
Ik wil de zon in alles evenaren
en alles rijpen met een ster-gezicht!
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GEDULD, MIJN GEK!
Waar kan ik schoner zijn dan in een gek!
Als ik mijn wenkbrauwen nog wat verguld
en cirri-veren langs mijn ogen trek,
waarbij ik zing: geduld, geduld, geduld!
Te staren in groot ledig of er komt,
wat toch niet komen kan en niet bestaat,
terwijl mijn vinger op mijn vingers somt
de tijd en 'k zing: wat is het met mij laat!
Het wordt zo doof om mij, dat ik iets vraag
aan 't Iets. Het zegt: bij gek-zijn hoort gezang.
En komt die schone tijd dan nog vandaag?
Want ik zing wel geduld! Duurt het nog lang?

KINDERVERDRIET
Vergane bonenranken wuiven in de wind.
Een die er is, schijnt er niet meer. Een zwarte punt
vloeit in een witte wolk iets uit. Een kind
hoort zijn lawaai door vader niet vergund.
Even is alles stil. De wind hield op.
De wolk schijnt als vermarmerd en het kind
wendt van zijn vader af de blonde kop
en voelt, dat vader hem vervelend vindt.
Het prest de kleine vuist om een papier,
wil niet meer leven in de blauwe lucht
en schopt de beeltnis van zijn lievelingsdier,
wijl het op vader lijkt, die 't nu nog ducht.
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VERLANGEN
Ik voel de Zon
van aangezicht tot aangezicht
en op mijn tong
proef ik elk woord als brood van licht.
'k Verlang weer naar mijn schoonste levensdaad,
terwijl mijn schoenen schrijven op de straat
de gang naar het eind van de lichten.
Ik voel, hoe mijn tenen liedjes dichten
op kleine groene pedalen
en dat ik héél diep wil ademhalen
uit genegenheid naar het beeld,
dat mij nooit heeft verveeld.
WEERLOZE WELDADIGHEID
Er neemt iets mijn handen
en haalt ze naar zich toe,
ik voel iets om hen branden,
al weet ik niet hoe,
maar het is zo aangenaam en
zo goed samen
te zijn met dat onzichtbare.
Het is minder dan een spel met haren
en meer dan een eed met ogen,
een eed van onvermogen.
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TERUGHOUDING
Nog word ik door het Licht gekleed
en in mij is het helder als in kelken.
Ik voel mij voor iets groots gereed,
dat nimmer zal verwelken.
De klok slaat tien.
Ik schud mijn bloesemblaren even,
misschien, misschien
kan ik om twaalf uur leven geven.
Was ik maar niet zo bang.
gegeven leven duurt zo lang
en 't bloeien duurt zo kort!
HOF
Een groene kar met rode wielen,
een weide met fruit en bruine paarden.
Die boer en ik hebben beiden zielen,
de paarden niet, want zo is de aarde.
De boer gaat nog ergens heen. Misschien ga
ik hem voor en dan komt hij mij na,
want zo is de techniek van de aarde
met haar boeren en ik, onze zielen en de paarden.
DUPE
Neen, de eeuwigheid is zonder haren
en zonder huid en zonder licht.
De ziel kan er maar wel bij varen,
niet meer te schouwen uit een gezicht.
Ik voel haar langs de rand van mijn ogen,
dat mijn lichaam er van brandt,
omdat het mijn ziel zo heeft belogen
met inborst en weten, met been en hand.
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NACHTGOD
Ik zal U maar God noemen.
Ik weet ook geen andere naam.
God dan! Ik ben zeer ver van de bloemen
en zo dicht bij het raam.
Ik kijk naar de sterren,
waar kinderen U zien,
maar mij zijt Gij ver en
Gij luistert misschien.
Ik erken het, ik ben maar een mens,
bestemd voor de sprong ver over zijn grens.

LENTE-MILDHEID
Ik voel me zo mild voorbij mijn handen.
Mijn vingers strelen de lauwe lucht
en toch die bewegingen doen mij branden
met een verterende zucht.
Zou ik niet liever naar de klokken kijken
en zien, dat het is zo laat,
maar dan zie ik het lokkende leven wijken
en ik weet toch waarom het gaat.
Neen, liever dan naar die klokken te staren
schouwen de drift van het nieuwe groen
en met milde vingers in jongere haren
dwaze spelletjes doen.

DANSDRIFT
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Al houd ik mijn voeten nog zo vast,
zij willen nu vrij zijn en dansen.
Ik kan ze niet laten zonder mijn last,
al fonkelen nog zo de glansen
van zon in het water en luchtblauw in 't groen
en paarsbrons insecten in 't vermiljoen
van kelken, die 't leven begeren.
Neen, ik kan me niet weren,
ik moet met mijn dansende voeten gaan,
waar nu de meeste bloemen staan.
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EI VOOR TURKOOIS

Quand Pdques sonnent, il fait á son amie [Méry Laurent] la surprise
d' oeufs poétiques. Chaque vers est écrit entre d'or sur un oeuf rouge et
précédé d'un numéro; reconstituer le quatrain est un jeu facile. Méry, qui
n' a tenu au théatre que des roles inaperÇus, chante volontiers l'operette
pour Mallarmé et se laisse aller parfois, aux dépens de ses vers, á des
déclamations stridentes. 11 l'appelle Paon ou Petit paon pour toutes raisons:
en particulier pour ses cris répétés.
Ces oeufs, Madame, vous pouvez
Faire qu'en ce Dimanche insigne
Par votre tournure couvés
Ils s'envolent paon blanc ou cygne.
Ou, dans un tutoiement débutant, la variante:
Si tu couves ces quelques oeufs
Rouges de la faveur insigne
Je m'attends qu'il éclora d'eux
Parmi les petits paons un cygne.
Henri Mondor, Vie de Mallarmé, Gallimard,
Paris 1941-1942, p. 6o6

1

Als straks het nestje komt,
is dit het eerste ei.
Houdt 't niet naar 't licht,
't waar kwade profecij.
Gij wenst toch niet
dat 't ook een fopnest zij ?

797

2

Een mondje in deze kleur is nooit iets geks.
Maar wie dit schrijft of wie dit leest is gekker,
vooral dit ei, dat nog niet eens is lekker
en dan er bij te zuchten dura lex,
sed lex alsof men is behekst,
is wel het gekst.

3
't Kan niet zo puntig zijn, zij weet repliek.
Hier zit ik voor 't rood vlak met gouden pen.
De baan is vrij en uit mij welt muziek,
maar nu ik dichten moet vraag ik mij... en?
Ja,... en? dat is het juiste en eenge woord.
Dicht 'k meer, dan breek ik, wat mij heeft bekoord.

4
De regen ruist en zegt iets in de bloemen
en ik schrijf over bloemen op dit ei
maar ik kan mij toch moeilijk anders noemen
dan grote nar van deze rijmerij.
Ik weet 't: om deze dingen lacht zij niet,
ofschoon ik haar het huilen niet verbied.

5
Wie kan zo bijtend zijn, als hij is goed
en in 't zacht materiaal, als hier bedoeld
zo hakken met een puntig woord? Het moet,
het moest, maar zo als 't thans wordt aangevoeld,
kan het niet meer nu 't gif is afgekoeld.
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6

Als 'k aan haar ei denk, kan 'k haar mondje niet vergeten,
dat soms zo fris kan zijn en soms zo naar de wet
en vliedt mij uit de geest, wat ik toch zo moest weten,
had ik maar niet geschouwd en meer op mij gelet.
Doch één belangrijk ding blijft met dit al mij bij,
dat 'k dwaas aan 't rijmen ben op een scharlaken ei.

7

Haar laatste gunst; niet een echt ei
maar een dat fopt, mag ik berijmen,
neen, moet ik wel, schoon ik mij vlei,
dat 'k van die taak niet zal bezwijmen.
Doch groter gunst is 't zich te hoeden
voor 'n echt, als bang men is te broeden.

8

Zij kwam, zij zag en liet hen allen staren,
een grote muis, wat hennep en een rijke.
Nam niets en sprak: 'k zoek niet naar grijze haren
of naar een ei, maar wel naar mijns gelijke.

HET UITGEKOZEN VERSJE

Dit ei is rood van vreugde, dat
't nooit advocaat kan worden
en niet die struif en gin bevat
als 't schrikbewind der Orde
en geen nieuw leven door een broed
aan schrikbewindje geven moet.
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IRONIE
Met het geluk om een mooie letter in een kostbaar boek
kijk ik langs de rode bloemen naar de Bal
voor Goed en Kwaad, de Zon, en zoek
de zin van mijn menselijk verval.
Eens zullen mijn ogen weg zijn en mijn handen.
Onder mijn voeten vallen de landen
met de bomen en de bloemen uiteen in een diep zwart.
Ik hoor niet meer het kloppen van mijn hart
en dat eeuwig geruis in mijn oren.
Ik heb alles, alles, alles verloren:
wat ik kon voelen, kon ruiken, kon horen,
wat ik kon zien, kon proeven,
wat mij kon doen lachen en kon bedroeven,
maar M het overige is nu ook voor mij
en gaat nóóit meer voorbij!
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SCHEDELLEEGTE
Daar zit ik met mijn hand voor mijn hoofd
en denk aan wat ik heb geloofd.
Wij zijn allen ceramische producten
van een ongebreidelde fantasie,
waarvan de meesten mislukten
door hun mimicry.
Toen ik jong was, ben ik voor Gods storm getreden
met mijn ogen als een dubbele vaan.
Ik heb mijn inzicht later vrij gestreden,
om voor een nacht van niets te staan.
Thans herinner ik mij weer de waarde
van mijn poreuze klei,
maar het sap van mijn Man van Aarde
liep helaas uit mij.
Daar zit ik nu met mijn hand aan het iets
van mijn schedel en denk aan... niets.

WIJSHEID
Het is dan eindelijk zo ver met mij gekomen
en ik begrijp nu, dat ik niets begrijp.
Ik tel de lobben aan de bladeren van de bomen
en weet: de vruchten worden nog wel rijp.
Gelukkig heb ik honger naar het eten,
al tel ik de seconden van de zon
tot ik me plots verwonder, nu te weten,
dat alles is, alsof 't ook anders kon.
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MISLUKTE CHIROMANTIE
Ik sta te staren naar de lijnen in mijn hand
en zoek er geen roem, geen straf, geen onverstand.
Ik schouw alleen de werking van het licht
der zon al naar ik mijn hand weer anders richt.
Ik zie er drie rivieren in de palm
en vele rimpels van zo menig dal.
Wat is mijn handenwereld klein en naar ik talm
toch vol effecten van het groot heelal!
Het is maar goed, dat straks de blauwe nacht
over mijn microcosmos komt en ik
verwonderd om een interstellaire macht
weer koning-klant word van het heersende ogenblik.

REUK DER AARDE
De stemmen nu klinkende in de aether
zullen eens zwijgen, gelijk de mijne.
Van de domste tot de beste-weter
zullen de monden eens zijn bedorven,
gelijk hun longen in hun ribbenkorven
en de garnalen van hun wil hoog in hun breinen.
Toch kan ik zo die zucht om mij te neigen
naar de ruikende aarde niet verklaren.
Er straalt iets uit het omringende zwijgen
en héél dat denken onder mijn haren
protesteert er tegen, dat ik kniel
alleen om te geloven aan mijn ziel.
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ANTI-URBANISME
Toen was ik jong
en schiep ik op het blanco kroonpapier
mij steden groter dan Parijs.
En wat ik daarbij zong!
Eén lange met voorjaarslucht harmoniserende wijs,
waarin de zwier
van de achttiende eeuw en het modern verkeer
markeerden zeer.
Uit handvol kleurige stiften greep de idee,
die mij tot zulk papieren stedenbouw bezielde,
de juiste tint. Uit steenrood vormde blok
na blok de straten zich en pleinen mee,
met 5.1 de kerken waar 'k meteen in knielde
en ál de lokalen waar de-bok-in-mij me trok.
Toen was ik jong
en aan mijn schepping vrat geen sfeer van leed.
Ik wist niet eens waarom ik zo met potlood deed
en om het blauw van stromend water zong.
Waarom ik trok zo traag de ovale lijn
met dat geboomte-groen, wanneer ik schiep de schijn
van Juni-parken en van Mei-plantsoen.
Waarom moest ik dat doen?
Ik had een stil, warm en behaaglijk nest
en toch was 't of ik met mijn stiften vloog
naar buiten over 't lokkende papier.
Rook ik dan niet de stank, die elke stad verpest,
zodra zij wakker wordt, als ik mij boog
naar dit plezier?
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Somde ik dan nooit het redeloos verdriet
van al die duizenden gelijk aan mij ?
Of at ik maar de strofen van een lied
gulzig als ijsjes in een lange rij ?
Zo trok ik blok na blok in huizenverf
en stipte ik áán de bogen van een brug,
al zag ik rond mij 't lijkgroen van 't gesterf
en 't stager krommen van zo veler rug.
Mijn steden waren schoon en groots hun pleinen,
vol zomerkoelte om ruisende fonteinen,
verlichte kiosken voor schemeringmuziek.
Torenhanen glommen nog in het avondvallen
over de tromslag en 't fanfareschallen
en álles verdisconteerde ik in mijn grafiek
behalve 't leed.
Ik bleef bij mijn aanleg maar luide zingen,
voelde mij breder bij massa's zielen
en nergens 't aanzijn van een onverschillige God.
De gevels borgen in geheim maar dingen,
waarvoor een idealist kan blijven knielen,
terwijl de cijferaar daarbuiten spot.
En 'k wist nog altijd niet, waarom ik 't deed.
Nu ben ik oud. Ik durf 't mij nauw te fluisteren:
het lied gleed van mijn tong, al werd 'k niet stil.
Er is een macht, die mij al meer doet luisteren,
terwijl ik toch maar altijd zingen wil.
Neen Macht, ik wil niet luisteren, ik wil leven!
'k Wil vrouwen zien, zoals ik mijzelf zo gaarne zag,
wanneer ik in insectenachtig scheppend beven
over de warme schoot van 't grage leven lag.
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Ik haat mijn plannen nu, die deden rijzen
uit blokken huizen zielen in menigte en
waar ik ze vind, zal ik ze 't vuur verwijzen
onder erkenning, dat ik niets daarmee beken.
De kleurige stiften zal ik laten varen.
Ik zal de Zon bezien als 't nieuwst bericht.
Haar vuur bestrale in sympathie de paren
der rijmen van dit anti-urbanische gedicht!
Macht, ik geef mij over in mijn ware wezen
en hoop Uw trots op mij in Uw gelaat te lezen:
`Die ziel is niet gemeen, zij is geen vod,
maar vol van de echte trekken van haar God!'

MOEDER VAN BLOEMEN
Ben ik nog wel een man,
als ik daar sta en staar
naar blauwe klokjes en vergeet-mij-nieten?
Waarom is het, of ik niet verder kan,
wat is er aan die bloem-kristallen
toch zo wonderbaar?
En waarom poos ik zo met welgevallen
bij al die schijven van de margerieten?
Vind ik terug, wat nimmer ik verloor,
mijn kinderogen in dat wit en geel en blauw?
De wind strijkt langs mijn haar en even door
de bloemen en ik voel mij vrouw.
Ik ben de Moeder van dit alles, ik moet zingen,
scanderend met een voet de zonderlinge
wiegeliedjes, die samen met de zon
mij zeggen, waarom ik hier niet meer man zijn kon.

Bos

ALS LAATSTE MENS
Soms is het van dit verlangen de pijn:
dat ik niet de laatste mens kan zijn
en ik al de resultaten
van het totale weten kan laten
achter mij alleen, mij alleen,
zonder verder hiaat
tussen liefde en haat
in de chaos om mij heen.
Eenzaam te staan op de verwoeste aarde
mijn leven rekkend tot de laatste vrucht,
trotsend met mijn menselijke waarde
de strijd tussen brandgas en de zuivere lucht.
Voor 't laatst naar de cosmische lichten te staren
ik, die de Zon zo liefhad, ik, nu eenzaam-groot
met mijn doodskop al onder mijn haren
stikkend in gloeiende nood,
maar bevredigd in mijn trots daar het totale
der wetenschap, mij rovend het pastorale,
als het vuur van een brandende vaan
met mij te zien ondergaan.

DE LENTE IS NOG EENS
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De Lente is nog eens over mij gekomen,
als toen ik was héél jong,
toen ik in spelletjes onder de bomen
tussen de meisjes sprong
en kinderliedjes zong.
Er is weer dat weefsel van bloemen en schijven
tussen mij en de zon op een blauw
gesluier van glijdende lijven
gekarteld als man en vrouw.
Er is weer die dronk aan de luchten
om het licht, als een borst verguld.
Er is weer dat zalige zuchten
naar het parende ongeduld.
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GOD
't Is nacht. Ik sta te stampen op de schors der aarde
en houd in 't donker een lange bloemsteel vast.
Een vogel kreunt iets in zijn slaap waar door 't geblaar de
wind bedaart, die langs de lobben krast.
Ik voel mijn ziel in 't trappen der contacten
tussen mijn hakken en de aardse korst.
Ik vraag en geef mij rekenschap van de akten,
die mijn geest voor 't grote donker hier vermorst.
Die bloemsteel steunt mij in mijn zwak bekennen,
dat ik een heer van de aarde ben en mens,
en overal stoot ik me in ongewennen
aan de verijling van de Goddelijke grens.

Waarheen bestuurt Gij het vuur van al die bollen,
waarvan er één mij door de ruimten leidt?
Waarom moet héél die wereld dan toch rollen
als van oost naar west en als in eeuwigheid?
Hoe kwam U die idee en na welk mediteren?
Kon dat niet anders dan met zo'n afschuwelijk leed?
Was er dan niet een Heelal te realiseren,
waar elke vreugde rondom een andere gleed?
Hoe toch brengt Gij met vuur en as de zaden
van nieuwe sterren voort in 't zwijgend Blauw?
Gij hoort de mensheid naar Uw dagelijks leven raden,
veronderstellend vragend: is de Duivel dan Uw Vrouw ?!
Nu moet de 'Suisse der Duisternis', dus ik,
toch lachen om mijn houding bij die plant.
Waarom stond ik, al was 't maar 'n ogenblik,
daar met die stengel, als een hellebaard, in mijn hand?
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Voor wie hield ik de wacht? Voor welke gevaren?
Woest ben ik, dat ik ben, maar alles wat er is,
is mij gelijk, sterft ergens aan zijn as-bezwaren
en staat dan voor het Hol der Duisternis.
Staat Gij soms ook in Uw weergaloos formaat
te spotten met U zelf en wat heeft U verleid,
al wat er leeft op basis van liefde en haat,
op vuur en as te hebben voorbereid?
Wat denkt Gij zelf soms van Uw wereldbouw?
Ik ben maar kleingelovig en ook dom,
wanneer ik aan die dingen denken zou.
Maar waarom Zijt Gij zo Gij Zijt!? Waarom!?
BIJGEBOORTE
Wat ik van negen tot twaalf uur weer ben
bijgeboren en met nieuwe kindervingers
teken aan dingen, die ik sinds erken
als een ziel gestuwd in lemen slingers!
Voor negen uur was ik niet zo compleet
als nu en ik voel me toch nog niet af.
Ik groei in een eeuwige geboorte en weet
me misschien straks al niet over 't graf.
Hoe meer ik mij uitdij, hoe lichter ik gloei
uit het schemeren van deze aardse dag.
Er doortakt iets mijn wezen in schietende bloei
tot ik straks door God kijken mag.
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BEGIN NOVEMBER

Ik sta te staren als met Chinese ogen.
Ik heb de grond zo lief en 't boomvolk dat
nu uit de reuk der aarde onbewogen
te rijen staat van 't landschap naar de stad.
Het is begin November en de dagen,
grijs van de mist des daags en grauw te nacht,
doen mij intenser aan dit heden vragen,
wanneer ik mijn laatste droom daar in die grond verwacht.

ARGWAAN

Daar heb ik weer iets gezegd
en nu kan ik het niet meer vangen.
Ik had het voor iemand weggelegd
met nog menig verlangen.
Het wuift als een vlinder over een wei
en duikt in de witste bloemen.
Als maar niemand merkt, dat het is van mij

en ik mijn naam niet hoor noemen!
Er zijn er die luisteren onverwacht
naar mijn adem, als die het niet meer kan zwijgen.
Zij staan in de hoeken van de dag en van de nacht
om mij in hun grepen te krijgen.
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STAANDE SLAPEN
Ik wil wel blijven staan
in zulk een licht,
maar ik wil ook slapen gaan
met héél mijn gezicht,
met al mijn armen en benen,
met al mijn vingers en tenen.
Ik wil weer een tijd uit de levenspijn
en verdoofd van de zon doorschenen zijn
als de bloemen en staande slapen.

LAATSTE EER

Wij kunnen elkander maar begraven,
verder gaan wij met een dode niet mede.
Straks als ik uit de Tijd ben gegaan
en mijn botten al rusten in vrede,
komen de vriendinnen en de vrienden
met gezichten als serveersters en bedienden,
komen de huichelaars en de huichelaressen
met gepoederde gezichten en vergulde tressen
nog eens rond mijn resten om wit en rood
bloemen te leggen tegen de stank van mijn dood.
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OPTIMISME OM DE DOOD
De schoonheid van mijn lijk straalt al door mijn huid.
Ik ga mij scheren!
Mijn laatste jeugd ging met een glimlach uit,
om niet meer weer te keren.
Toch is er iets van vergulde veren,
die dwarrelen in mijn geluid,
als ik daar huppelend naar mijn spiegel ga,
voor het glas op mijn tenen te deinen sta
en zing: ik ga mij scheren! Ik ga mij scheren!!

ROEP DER EENZAAMHEID
Vanmorgen ben ik uit een glimlach van de nacht geboren
en hoor: de post brengt mij nog menige brief.

Het leven heeft mij dus niet afgezworen
en ik heb de levenden nog even lief.
Ik zie me in de brieven edel menskind noemen
met ertsen letters, waarop waas van gouden gruis,
maar straks woon ik als insecten op de bloemen
en zeg ik niemand meer het nummer van mijn huis.

PESSIMISME
De hitte staat op het dal
en portretten van stemmen
klimmen in de tintelende lucht.
De geest van de zon is overal,
maar ik ben op een vlucht
zonder remmen
en voel mijn val
als een zwaar gebeeldhouwd getal.
81
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JONGENSRUG
Ik kijk die jongen op de rug,
waarmee hij nog een aantal jaren
als man moet leven.
Ik zie mijn jonge rug gebaren
van broek tot nek en vlug
reacties van het leven geven.
Het is geen mars, zijn gang.
Hij slentert uit het kind
naar de volwassene als hij zijn gezang
daar op de hoek aan dat bruin meisje vindt.
Ik sta en staar van achter het gordijn,
vergeefs verlangend met een vreemde zin:
naast zulk bruin meisje nog eens in
zulk een jongensrug te zijn!
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BEL IN DROOM
De huisbel rinkelt. Het is nacht.
Alles staat in een zwarte vloed van lucht.
De bomen voelen elkander onverwacht
in blaren waar de wind door vlucht.
Mijn droom is uit. Ik staar in 't paars,
dat om mijn bed vlot langs mijn wang,
die niet in 't kussen ligt. Er drukt iets zwaars
mijn ogen dicht. Stil blijft de gang.
Ik weet ineens. Mijn mond werd droog,
mijn lippen krompen. Droom ik droom?
Komt weer die geest, die de bel bewoog,
als schim tussen populier en gnoom?
Waarom nog schim? Alsof bij nacht een bel
geluid wordt door 'n aanwezigheid alleen.
De straat blijft lijk. Een grote ster flitst fel
door 't niets van al die duisterheden heen.

DROOMCONCERN
Ergens in het oranje avond-westen
rijst ver weg een droomconcern en een
sproke-directrice bouwt uit de resten
van haar vrije tijd met zonnesteen
nieuwe droomsilo's er om heen.
Waarom zou ik die sprookvrouwe willen zien?
Is het zo niet schoner en inniger misschien?
Zo behoud ik mijn grootheid van eenzaam man,
die haar sprookjes ook van ver beluistren kan.
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EIGEN SNAAR
't Is of mijn ogen
weer brieven willen schrijven aan de maan,
zoals ik dat vaak bewogen
in mijn jeugd heb gedaan.
Toen geloofde ik in de legende
van de maan als schone vrouw,
die al mijn ellenden kende en
mij toch zwoer trouw.
Nu weet ik, dat alles niet waar is
wat muziek en licht mij tovert voor
en dat het mijn eigen snaar is,
die ik maar hoor.

SCHEPPERTJE SPELEN
De hele nacht heb ik vogeltjes gemaakt
en ze in acasiabloesems gedaan.
Ik heb er mijn dromen om verwaakt
en mijn ronde door 't landhuis van de maan.
Nu wacht ik de morgen af. Ik wil
die bloesems gaan spreiden voor 't vuur
van de rijzende zon, terwijl ik stil
in de scheppende toekomst tuur.
Alleen dit zal een groot verdriet mij zijn,
als mijn vogeltjes missen de macht
om in vorm van een magisch gordijn
mij te scheiden voorgoed van de nacht.

814

TANDEN KIJKEN
Je tandjes zijn als lelietjes van dalen
in een rozerode vallei.
Ik weet, ze willen in jouw hijgend ademhalen
bijten naar mij.
Naar mij, die je heeft meegenomen
in het oer-bos achter mijn huis,
met de kleine grote bomen,
het varende zaadjespluis
en de vijfhonderd soorten spinnen
koorddansend in het namiddaglicht!
Wat moest je er gaan beginnen
met dat critische kindergezicht
om je gave bruine ogen,
die maar wilden mijn oude tanden zien,
zonder kinderlijk mededogen
of... toch misschien?
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ZONNEBEELDJES
De Melkweg is tussen de bomen gevallen
en iedere ster danst er met een blad.
Op de parkgrond ligt 't zongeld in grote getallen,
of een kind zijn spaarpot gebroken had.
Soms komen er vogels en op hun veren
vallen guldens der zon, maar zij hupplen voort.
Ook hen kan het uitzicht van 't geld niet deren,
zij zien het en blijven onbekoord.
Maar nu begin ik er mee te spelen
en mijn handen scheppen volop het licht
uit het lover om het weer uit te delen
aan wie nog wil kijken met kindergezicht.
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DE DOOD NIET SERIEUS
Tussen het stomme mensenwerk
ben ik een ding dat spreekt.
Elk van mijn woorden is een kerk,
waarin een vogel preekt.
Op mijn gothieke wangen
staan de ramen van mijn gezicht,
waarin de zonnen gevangen
van herinnering aan veel licht
Ik geloof niet meer in de meisjes,
die zingende langs mij gaan,
maar de romantiek van hun wijsjes
grijpt me nog altijd aan.
Zij zingen van levensdingen,
die ook ik eens bezat,
eer ik voor bespiegelingen
het eigenlijk leven vergat.

Nu sta ik hier zwaar te peinzen,
als had ik nog andere keus,
maar mag ik hun wijsjes ontveinzen:
Neem de Dood niet als serieus!?

SYMPATHIEËN
Ik wandel vanavond weer langs het licht
met een vogeltje in ieder oor
en bij ieder ongesluierd gezicht
zingt een der vogeltjes mij iets voor.
Zij zingen niet vaak, ondanks de maan,
gezichten zonder sluier zijn zo raar,
maar soms worden zij toch iets gewaar,
dat nog uit twee ogen op mij komt aan.
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VOORSPELLING

Vanmorgen heb ik mijn kindergezicht hervonden
en terwijl ik met het spiegelen van de winkelruiten vrij,
voel ik mij weer zo onbesmeurd van zonden
en dat is nu echt iets voor mij.
Mijn neus wordt weer mijn bijzonder geweten.
Weer zie ik die Zigeunerin met haar planeten
voorspellend ons veel. Zij besloot over mij :
...en onder je neus
word je eens een reus
en je jeugd blijft voor eeuwig en gaat nooit voorbij.
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DROMEND ZULK BLAUW
Als ik nog lang naar dat blauw blijf kijken,
mis ik mijn trein,
maar om zulk blauw zonder gelijke
moet het zo zijn.
Treinen kan ik nog vaak betreden,
maar deze straling zal ik misschien
in al zijn innigheid na heden
bij leven niet meer zien.

OPKLARING
De zon legt rood op de daken, zo puur
rood van zestien tot twintig jaar.
De pannen hijgen onder het blauwe vuur
met het blauw, dat eerst alles maakt waar.
Ik glimlach om deze werkelijkheid,
die de trek van mijn armen vult
en vergeet een kwartier de stank van de tijd,
door mij steeds korter geduld.

MAN VAN SPIEGEL
Naast mij gaat een man van spiegel in het licht.
Ziet hij mijn gezicht, dan zie ik zijn gezicht.
Reik ik de hand hem, hij reikt mij de hand.
Wieg ik mijn verstand, ook hij wiegt zijn verstand.
Open ik de mond, hij toont zijn tanden dan.
Knip ik met een oog, knipt ook die spiegel-man.
Word ik woest en nijdig, vraag ik: wat dat moet?
Kan ik hem verwijten, dat hij niets anders doet?
Wat een gesteltenis! Ga ik eenmaal heen,
is die man verdwenen en het licht alleen.
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BOMEN
De bomen leven in het groot
en kaatsen de wolken door de luchten
boven hun huiden van twijgenrood,
bladerengroen en vruchten,
tot de wolken zich in de stormen wreken
en het grote leven der bomen breken.
Maar nu is het Nu-van-het-grootse-licht,
dat de grote sport met de wolken dicht.

GEWOGEN LICHT
Het zonlicht sta ik te wegen
op mijn handen. Wat is het daar licht!
En is het er moe gelegen,
ik doe mijn handen weer dicht.
Dan kan het in 't vrije glijden,
maar onder mijn haar
weegt door alle jaargetijden
het zonlicht mij toch te zwaar.

GULDEN ROEDEN
Bijen zwermen om de gulden roeden
en landen tussen het geel
der bloemen, als met een woede,
wijl het er zijn zo veel.
Toch niet, in hun bijenogen
ontkiemt geen getallen-verdriet,
omdat zij niet kunnen pogen
hun telling te vormen tot lied,
wanneer ze in hun ijverig slijten
de bloemen spreken aan
met jij en u naar kwaliteit en
die dat ook zo verstaan.
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HETZELFDE GEDICHT?
Als ik met mijn zakken vol sterren loop,
er nu en dan een op het water leg
en mijn kostelijke tijd zo duur verkoop
voor de rijmende onzin, die ik nu zeg...
Als ik de vaart van twee sterren betracht,
ook een ster laat ik niet alleen,
hoe ze achter brugpijlers naar de nacht
al kleiner dobberen heen,
heb ik ook het kind op de brug gezien,
lezend als ik een liefde in elk licht.
Maar 't is te ver in de schemering, misschien
schrijf het als ik hetzelfde gedicht.

VLIEGEND ZAAD
Ik zit weer in letters te zingen
en luister, hoe zich dat wendt
tussen al de metalen dingen,
die de werkelijkheid kent.
Ongaarne verdraag ik de daden
van de schroef en van het wiel,
maar het helicopteren van zaden
behaagt toch mijn kinderziel.
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BALLEN-ETALAGE
't Is middernacht. Ik zie een spiegel-vlakte,
waarboven de volle maan
en voor haar glans een acacia-tak de
maat van de dansen slaan.
Hier is een bal van ballen,
dansend in paren rood en groen
met zulk een welgevallen,
als mensdieren ook dus doen.
Dit bal blijf ik niet meer verdragen
in de dwanggezicht-stilte, die ik nu doe,
maar waar is de stem om mij te vragen:
worden die ballen dit bal nooit moe?

BROEKEN
Mijn broek maakt een harp van de planten,
waar ik langs een perk kom gegaan,
maar de bloemen van beide kanten
stoten elkander weer aan.
Bloemen glimlachen ons uit
om onze broeken
van effen, gestreepte of geruite
doeken.
Ik schaam mij soms in de zon te wandelen
met mijn benen in pijpen van stof.
Hoe kunnen de mensen elkander mishandelen
met vondsten als deze, zo grof!
Bloemen, glimlacht maar, gij hebt gelijk,
beklede benen zijn arm en naakte rijk!
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ZONNEVONKEN
De zon zet scheepjes van haar licht
op de rimpelende Maas.
Zij deinen voor mijn verjongd gezicht
in het blauwe zomerwaas.
Er wacht een uitnodiging op de boeg
van de schuitjes, maar wie gaat er mee?
Dat is nu de vraag, want ik heb al genoeg
aan het land en ik wil niet naar zee!

TEGEN DE DAG
Er is iets uit de zon gegaan
en niemand weer waarheen.
Het heeft ergens voor een deur gestaan,
waarachter 't donker scheen.
Toen hebben ze tegen het licht gezegd:
Wij houden niet van de Dag.
Wij zijn bij de Nacht in bed gelegd
en aanbidden een Zwart Gezag.

IJLGESPREK
Spreek ik met het Poortje Slaap? Ik wacht!
De droom, gebrandschilderder dan de dag
der zon, acteert de gehele nacht
en spreekt soms van achter de dodenvlag.
Om dood te zijn, kom ik niet hier!
Dié rust zoek ik nog niet voor mijn dier.
Ik wil nog eens spelen met wat ging voorbij
en wens dit ook van sommigen naast mij.
Wij ontmoeten elkaar daar weer, verbaasd.
Spreek, Poortje Slaap, ik heb haast!
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AAN DE PIANO
Gevallen ben ik in de octaven
en kan er niet meer uit.
Laat mij maar hier begraven
in de stilte van het geluid
tussen die witte en zwarte staven
mij zo bevriend,
ik rust er welverdiend.
Maar doe het deksel niet meer open!
Voor één ding ben ik bevreesd:
een frigidaire mocht 't klavier belopen
en dan is mijn rust er geweest.
AVERECHTS KIND
Daar is weer dat kind!
Het waarschuwt mij voor wat er pas is geweest
of wat ik juist ondervind.
Zijn ogen zijn zo vol willekeurige geest,
dat ik mij sparen moet 't verdriet
er boos op te zijn, of ik wil of niet.
Uit welke schone is het voortgekomen?
Wie was de vader?
En waarom lijkt het mij steeds nader?
Daarover loop ik juist te dromen.
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OOSTERS
la maniere d' Angelus Persiacus
Hosaïn indachtig

Wie kan na zulk een groet vol perzisismen,
vol lente en bloemen in gebreke blijven!
Al leef ik ook aan oceaan van pessimismen,
Pen, wij gaan dankbaar rijmend Oosters schrijven!
Waar Hosaïn-Mirza de Soeltaan gaat wandelen
rond Héraat dicht hij verzen op amandelen.
Heeft hij te kort aan maagzuur of houdt de nap,
hem aangeboden, zijn geheim van 't dichterschap?
De schenker heeft al veel en vaak geïnspireerd,
maar nooit de pessimist aan de oceaan.
Zijn zangdrift hoeft niet door wijn geïnfiltreerd
te zijn om voor een amandel vonk te slaan.

De eerste naast de Soeltaan, hij, die de boom houdt vast,
voelt heel de aarde kloppen in de satijnen bast.
Zijn fijne hand trilt van het groot geweld,
dat durend 's werelds zwangerschap voorspelt.
De forse kop daarachter met royale baard
en de orchidee van haren onder de neus
waakt over het gezelschap naar zijn aard
en 't weet zich veilig steunend op zijn reus.
Eén staat er bij en kan zijn handen vouwen.
Hij streelt zijn wangen aan de wijngekruide lucht.
Hij ziet de vriendelijke met de lange mouwen,
begrijpt maar niet, dat die daar niet om zucht.
Die hoveling toch, met in zijn fraaie baard
die leuke T, wat heeft hij in die mouwen?
Hield hij zijn handen niet te wel bewaard
of schonk de Soeltaan hem dit blijk van vertrouwen?
8 25

Hij kijkt zo minzaam naar de schone knaap,

die rechts hangt uit de lijst der miniatuur,
met rode sokjes als van robijnenvuur.
Droomt hij zich reeds bewaarder van diens slaap?
Het edele paard bevorderen tot orkest

geschiedde reeds in veertien vijf en tachtig.
Wie slaat de maat hier en wie doet de rest?
Peinzen alleen, hoe schoon, wordt soms te machtig.
Het paard bekijkt de stok. Het droomde een droom.
Waar is die nu? De page trok aan de toom.
In toekomstwijd visioen zag 't al zo veel,
zelfs de collecte voor de huzaren van Boreel.
Van drie personages op de kim en een,
die met zijn kopje om de lijst verscheen,
wordt de houding liever niet gememoreerd.
Er werd hier zingend al te veel beweerd.
Eén rest er met zwaar hoofd. Zijn elleboog

rust op een plantengordel van de aarde.
Wat hoort mijn oor, wat ziet mijn oog?
Ach, dat de Soeltaan mij dit toch bespaarde!
Engeloes Persiacoes! Die hofman heeft gelijk!
Doof toch de vonken van die dichter met een spuit
of zeg hem iets, waarop hij neemt de wijk,
als: spring in je oceaan, maar, liereman, besluit!
ARM GEHEUGEN
Nu mijn geheugen nog korter is

dan de stengel van een plant,
zoek ik vergoeding voor dit gemis
door te zwengelen met mijn hand.
Jongeren lachen om deze dingen.
Ook weet ik niet altijd, wat ik zeg,
als vrouwen beginnen te zingen,
want dan raak ik nog verder weg.
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SUITE VAN DE DRONKEN BRUG
INTRODUCTIE

Légèrement ému...
ou un peu plus?
De stenen banden langs de stoepen van de brug
rusten zich reeds voor altijd uit.
Mijn benen letten onder mijn lome rug,
of ik mijn slaap-mars al fluit.
De lijnen van de banden wijzen
mij wel naar mijn huis,
maar vederlicht tussen hun grijzen
voel ik mij alleen hier thuis.
Al het andere is overbodig
en zonder eeuwige staat,
ik heb geen huis meer nodig,
geen laan of straat!
Ik kan het ook niet meer laten,
ik houd zo van deze brug
en geraak ik weer in de straten,
moet ik hier toch terug.
Ik verlang soms zo te wezen
op een der pijlers een beeld van steen
uit het water opgerezen
met alleen het heelal rond mij heen,
om het zonlicht te voelen vloeien
langs mijn borst en over mijn rug
en mijn wangen te voelen gloeien
in het corps van mijn Dronken Brug.
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SOLITAIR

Solidair
Een nar kijkt langs zijn feestneus naar
de laagste sterren van het Onbekende.
Zijn losse hand zwaait met hem zwaar
een groet naar een nog verre bende.
Ik zie zijn neus en kijk ze aan.
`Mijn neus heeft jou toch niets gedaan?'
`Man, merk, hoe ik hem bestudeer!'
`Juist hij ? Er komen er toch nog meer!'

FUNAMBULESQUE

Ik ben iets van de nacht en ook niet meer,
een dromer zonder kleed en zonder eer.
De blauwe streep, waar ik op balanceer,
ligt tussen 't firmament en de rivier,
doch met zijn vieren zijn wij alles hier.
Wij doen mechanisch, maar voor wiens plezier?
Moest ik van de streep nu langs de zijden draad,
waar die de stoep uit naar de sterren staat,
al is voor mij zulk spel toch wel iets laat?
Ik moet...
Of zou ik, man-nu-zonder-muziek
en nog-alleen-iets-van-de-nachtrepubliek,
niet liever ergens héél-diep springen,
waar de brug het water schuim doet zingen?

828

GRIMASSERIE

De maan-van-spook fluistert met de bronzen
klok op het midden van de brug.
Het middernachtsuur gaat haast gonzen
over de wijzerplaat van mijn rug.
Op mijn rug is het verhaal van mijn tijd te lezen,
daar is het later dan in mijn borst
en haast zo onrustig als in mijn wezen
onder mijn keel de plaats van de dorst.
Maar nu wend ik mij tot de slinger:
is het nog gisteren of vandaag,
of morgen al? Op elke vinger,
van duim tot pink, tel ik mijn vraag.
Tot het middernachtsspel begint te luiden,
mimerend met wijzers, cijfers en klank,
die samen iets zo grimassigs beduiden,
dat ik er liever voor bedank.

OP ZOEK NAAR DE VERLOREN BENDE

`Waar is de bende?' vraagt die man
verkleed als revolver. Uit zijn gezicht
raap ik, waar ik zijn woorden kan
rapen en houd ze tegen het licht.
`Waar is de bende?' Meer gezien
heb ik hem. Zijn ogen als patronen
zijn mij bekend. Zag ik hem misschien
op de stoep voor dat huis vol schonen?
`Vannacht blijf ik na tweëen! Het thuis,
nergens te vinden, is hier!
Overal spookt het wezen, dat kat en muis
speelt met mij of de bende van plezier'.
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`Waar is de bende? Spreek, wie mij nou
ontmoet en loop niet haastig door!
Jij bent ook van de nacht en aan jou
houd ik me en ik laat je niet, vóór
je me bij de bende hebt gebracht,
de bende, die 't Onzaglijk Wezen scheldt,
dat schuld is van de dag en van de nacht
en héél de wereld uit het Niet heeft opgebeld.
Waar is de bende? Voor 't laatst, spreek!...
Spreek dan toch!
`Moet je soms geld?'
`Die zwarte hond
is die van jou? Stil beest en wreek
je baas nog niet, hij blijft gezond!'
`Moet je toch soms geld?'
`Zelf gedrukt ?
Merci, de nacht die voedt me wel

en wat nog niemand is gelukt,
lukt je evenmin als de hemel of de hel!
Wááááár is de bende, zingend het bekende
refrein: de duivel is een harde vent ?!'
`Misschien is hij wel een legende?'
`Dan heb je zijn vrouw niet gekend!'

830

AUTO'S TELLEN

Obsessissimo
Een auto rijdt voorbij,
het ruikt naar apen.
De reuk vloekt met het maangetij.
Hoe wil ik straks slapen,
als mijn neus nog vol zit van
de stank, die ik het minst verdragen kan?
Weer is een auto langs gegaan.
Het ruikt naar jonge vrouwen,
die in de duizend weken staan
en willen trouwen.
Wat deert het me in dit nachtlijk spel,
of ik reuken dan wel auto's tel?
Daar houdt een auto voor mij stil.
Een kaste-mond boven een avondjapon
vraagt rood-op-snee mij, wat ik wil.
Gelijk ik dit zo vaak verzon,
zeg ik iets naast mijn rechterhand

over de tuinkunst van haar verstand.
Had ik maar niet te veel gezegd!
Er is iets op de brug gebeurd.
Er wordt gemompeld en overlegd
en met ogen naar mij gescheurd.
Alle auto's komen nu op mij af.
Is dit een wraak? Is dit een straf?
Ik vlucht. Een greep, ik word geduwd
voor alles wat mijn neus zo schuwt.
Dat een vrouw dit deed en niet een man,
is meer dan ik verdragen kan.
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ALGEMENE VERZOENING

Nog ben ik man: de daad wil over mij
komen, ik ben toch zo alleen.
Er waait een mengsel van parfum en prei,
zonderling prikkelend, al om mij heen.
Ik tuur naar het begin der brug. Bekijk de maan
en zie: daar komt een héle wereld aan.
Gestalten joelen onder loos appèl,
in pseudo-wisseling, weerzien en vaarwel.
De komenden zijn nog kleur-van-de-nacht.
Blauwe contouren maneschijn gevacht
om razende mensenwal, breed als de brug,
schouder aan schouder, borst aan rug
en ik vermoed meer dan ik zie.
De monden galmen bruut een melodie,
die lui lijkt, maar dringt door en maakt mij gek,
dat ik mijn armen naar die massa strek:
Kom, neem mij mee en laat mij met u vieren
het afscheid aan de reiniging der nieren!
Daar is de wereldbende in al zijn keus
en ook de man met de ogen als patronen,
de solitair met de bestudeerde neus,
ik hos al tussen lichtbeschonken schonen.
De mars der stappen dreunt door 't woest gevrij.
De kerelskoppen kraaien: Die voor mij!
En die voor mij! tot plots, refrein-massaal:
Ja, alle vrouwen zijn voor allemaal!

832

FINALE

Pirouettissimo
Er vliegt een trechtertje over het dek
van de brug en er stijgt stro.
En in dit trechtertje danst, als een gek,
een rose biljet met bus-tekst-zo-en-zo.
Het komt naar mij met al zijn stof.
Ik wijk. Het naakte licht wordt dof.
Ik wend mij af en keer de zuil mijn rug.
Ik zie een trap en vlucht de Dronken Brug.
Is dit méér dan een wervelwind geweest?
Hield hier een Eeuwige Angst zijn feest:
te molesteren een serene geest?
Gaf hier het complex van het Ontzag
mij soms een pantomiem
en demonstratie met de duistre vlag
van de reclame voor zijn regiem:
te zijn verheven noodzaak over
alles wat goed is, schoon en waar,
door de onverwelkbare tover
van de vagina en het altaar?
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BERISPING OP DE DAKEN
Nog dansen de ballen in de vitrines
en huppelen de popen in een zee
van licht langs de zwevende vliegmachines
met al de hossende beestjes mee.
Zij kunnen hun noodlot niet ontlopen.
Zij moeten allen in de zak,
want Sinterklaas kan alles kopen
en laten strooien met gemak.
De Zwarte Piet mag wel eens hijgen:
Waren de kind'ren maar liever stout.
De Goede Sint keert zich al om: Piet! Zwijgen!
Doe nu niet of je niet van kind'ren houdt.
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1955

ZAL IK HEM NIET MEER ZIEN?
Neen, Ravel is niet dood! Vannacht nog sprak
ik met hem aan de rand van een bos.
Hij stond aan de andere kant van een tak
en liet een melodie langzaam los
uit een fluit.
Glimlachend, als iemand doet,
die houdt van de fluit en goed
voor haar is, zei hij nog: 'en nu is het uit!'

NAAR HET LICHT TE GAAN
Ik ga naar het Licht, dat is te lezen

in mijn rechter- en in mijn linkeroog,
om de wangen van heel mijn wezen
en van elleboog tot elleboog!
Vreemd, zo maar naar het Licht te gaan
met al de muziek, die ik hier heb gevonden.

Hoe voel ik mijn nummer met de Zon verbonden!
Houdt mij niet tegen! Houdt mij niet aan!
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CAMEEËN

Aan Mevrouw A. Hanlo-Crobach
Alle cameeën zijn intieme poortjes,
en zo vaak van een moedertuin,
gesloten met gouden koordjes
onder de schemer van een beukenkruin.
Overal kan het regenen,
maar die koordjes blijven droog,
al botst er de bui nog zo tegen en
bliksemt het laag en hoog.
Zo kunnen zij, die eenzaam doleren
om 't verdriet van hun tijd te weerstaan
weer wenden in wederkeren
en bij Moeder binnengaan.

IK HEB WEER OVERAL
Overal heb ik weer gekeken
in de wolken, in 't blauw en in oud roest.
Er is iets van mij geweken,
dat eigenlijk nooit wijken moest.
Nog altijd wil dit niet wennen:
dat vaarwel aan mijn jeugdstaat van dwaas
en nu ik dit toch moet erkennen:
al lang ben ik een gehaarscheurde vaas.
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EROSIE IN DROOM
Er moeten meer bomen komen!
zei de groene stem aan mijn bed,
toen ik opvloog uit mijn dromen
en ernstig heb opgelet.
Wie zal ik die boodschap geven?
Wie, die ze van mij aanvaardt
en mij niet voor mijn verder leven
gek verklaart?
Er vonkte om de groene lippen,
sprekend die wens om meer bomen uit,
een nimbus van groene stippen
en de stem klonk noch woest, noch luid.
Ik hoefde ze niet te bedaren.
Stil is zij heengegaan.
Maar waar haal ik de takken en blaren
en stammen alweer vandaan?
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DAT BEDJE
Ik heb mijn stengel naar de sterren
en klim er ieder avond in
met mijn groen lampje naar het verre
groenere bedje, waarmede ik de nacht begin.
Ik hoor mijn klimmen musiceren,
al naar ik dieper in de hoogte dring
en laat de bladeren van mijn schoenen leren,
hoe ik het voorspel van mijn nachtrust zing.
Nu ben ik weg ... geniet in warme dromen,
wat ik van 't wezen der dingen weet.
Morgen dicht ik alles wat me is overkomen,
maar... vraag mij nooit, hoe mijn bedje heet!

VLINDER PASSANT
-

Tussen de struiken gaan mijn oren
een weg in de lucht.
Ik kan er horen,
hoe alles samenruist en-zucht.
De wind toeft bij zangerige blaren,
waar hij vertelt,
hoe hij alles heeft ervaren
en wie hem heeft vergezeld.
Dan is het zwaar alleen te zijn
met die lucht, die blaren, die zonneschijn
en dank ik een vlinder-passant, als hij
die eenzaamheid wegneemt van mij.
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STADSRAND
De stenen grens van de stad
leunt op de lichten van de zon.
Er gloeien oranje rozen
uit de staande muren en het plat
beton.
Wolken zeilen met tussenpozen
uit het turkooize oosten aan
en hullen de stenen dozen
in tinten van een overdagse maan.
En de kleurentellers van mijn ogen
doet dat weer goed,
nu mijn gehoor dat aardse onvermogen
van de motoren zo verdragen moet.
MOUWEN
Nu ik veel pijn heb in mijn armen,
voel ik veel mouwen.
Soms zijn die mij te warm en
wil ik ze vouwen
weg in een kast, mij onbekend,
in een vertrek, dat daaraan belendt.
Ik ga de trappen zoeken
om er heen te gaan,
maar mouwen uit alle hoeken
houden mij aan
in gestorven vlees-tinten, rode en blauwe,
en maar mouwen, mouwen, mouwen!
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AAN DIRECTEUR EDIXHOVEN
Een kolenmijn is dat geen tekening
in zwart conté?
Wie nu als dichter tevens onderging
de doop der kleuren, zit daarmee.
Hij hoort zich zuchten ergens onder
zijn vorsende ogen:
`het gaat boven mijn dichterlijk vermogen
al dat zwart! Gebeurde er toch een wonder
en werd de mijn er een van kleuren klaar!'
Hij voelt zich weer in hoger sferen gaan,
tot een collega stoot de dromer aan:
`Hoor je 't, de directeur vraagt naar
de kostprijs van de regenbogen?'
DODEN SPREKEN NIET MEER
Waarom kan een dode naast mij gaan
in een droom en niet spreken?
Waarom kan hij naast mij blijven staan
zonder het levensteken
van zijn mond, daar langs de Maas
aan de rand van onze stad?
G... H... wat is er toch voor waas
nu tussen ons? Verklaar mij dat!
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HET ROOD VAN HET JOODSE BRUIDJE
Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief,
van toen ik het zag voor het eerst
en ik nog niet begreep,
welk een verkering ik die dag begon.
Ik kwam er ook op dagen zonder zon,
of dat haar licht zich even maar verhief
en vloeide weg in een wankele streep,
dan zocht ik de nuance, die het teerst
en toch nooit diep genoeg
mij lang te blijven vroeg.
Ik zag het Bruidje met de linkerhand
piano spelen op de rechter- van
haar door de tijd bedeesde man
en ik werd niet jaloers. Dat was hán band.
Ik kwam niet door hun minne-schikking treden,
het is mij om het Rood van haar kleed en
anders niets te doen,
ook niet om de entourage in goudig-groen.
Alleen die kleur zien als een kleur van heden,
of Rembrandt naast mij er mee speelde
binnen de bronzen van de achtergrond
en welke kleuren hij er nog penseelde,
er toch die kleur voor alle tijden vond.
Ontstond zij met of zonder schilderstok,
het is zijn Rood, waarin hij zong Bruidjes rok;
het is mijn Rood, rondom haar rechterhand,
neen, geen juwelen, franjes of kant,
het is maar rood, het Rood, dat ik aanbid,
vooral als ik in de zon naast Rembrandt zit.
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POUR LE PIANO
Ik jaag mijn tien vingers over de toetsen
en zevenmaal vijf zwarte katten springen op
uit de bloemkool van de rest.
Inspiratie bekt mij af. Ik moet ze
bedaren tussen vingers en kop.
Maar zo ben ik toch op mijn best!
De katten, met kleedjes van bloemkool aan,
gaan op hun achterste pootjes staan.
De kleedjes zijn niet te kort.
Wit is maar wit en zwart maar zwart
en ik houd zoveel van de kleur van het hart.
De katten: wij ook, geeft ons maar Port!
BIJ EEN SCHOON HEMD
De nacht draait weer stilaan naar vandaag.
Letters en rijmen moet ik weer vereren.
Gedichten worden mij soms een plaag,
als ik weiger ze te noteren.
Toch vind ik dit geen onnozele vraag,
zie ik mij naakt in de spiegel staan:
waar komen nu mijn gedichten vandaan
en waar sluipen zij uit
mijn huid?
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BROEK VAN EEN DODE
De schaduw van de broek van een dode
zwaait mee in het zonnelicht.

Hij heeft die broek niet meer van node,
rust in vrede zonder haar gezicht
en zijn stem is weg. Toch herken
ik er de buiging van zijn knieën en
het balloneren van zijn billen in.
Hij is pas door het begin
van zijn dood aangeraakt
en wordt eerst goed vergeten,
als de organen van zijn broek zijn nagemeten
en voor een ander zijn vermaakt.

WERKGELUIDEN
Er sterven al maar meer werkgeluiden in mij.
Eens komt de dag en de kloppen op het lood,
op ijzer en koper, zink en hout zijn voorbij.

Dan ben ik aards dood.
Nu hoor ik nog de triangel van het ijzer
en op het gezaagde de doffe klop,
al klinkt het reeds lijzer en lij zer
aan de luiken van mijn kop.
Rond mijn schedel groeit nog border haren.
In mijn oren ruist al de bron
van de gaande mens in 't ervaren,
haast te kunnen wezen zonder zon.
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BURENDIENST
Er zijn vele sleutels in de stad,
maar die éne is de Bloem van het Sleutelgat
en ik bewaar
hem trouw voor haar.
Kijk, hoe ik hem aan haar overreik,
hoog tussen wijsvinger en duim,
een metalen Bloem-des-Levens gelijk.
Zij laat haar kop op het witte schuim
van haar blouse in vertederde deining gaan
en neemt hem met de glimlach van een Peri aan.

NIET MEER GELUKKIG
Ik ben niet meer gelukkig met
al mijn tonen
en vraag soms aan de dromen van mijn bed
mij liever te verschonen.
Ik word te oud en dat doet soms zo'n pijn.
De aarde trilt onder de cadensen
van de liefde en ik lig vergeefs te wensen
daar ooit nog bij te zijn.

CRAQUELEREND
Ik kom uit een tekening gewandeld
en nijg naar wat ik daar verlaat.
Nu ruik ik het grote groen, mishandeld
door de reuk van de moderne straat.
Een vogel zie ik aan vijgen pikken,
de schaarse paarden leggen er niet meer.
Achter de autoruiten bots ik op blikken,
even vervelend als het snelverkeer.
Ik craqueleer en voel mij niet meer gans.
Gewoonlijk vleok ik in het Frans,
maar &kom vloek in het Nederlands.
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BROOD EN BOTER
Als gaat aan iedere zijde van
zijn baard een grijze dood,
zo schichtig strompelt de oude man
met het gekochte Brood.
Zijn ogen zijn bijzonder glas
om in de wereld, die hem was,
door zijn zwak-licht-in-nood geleid,
de weg te gaan door 't avondrood,
die zijn zo dierbaar wittebrood
van Zuster Boter scheidt.

RETOUR
't Is ver met mij gekomen:
daar stap ik uit mijn dromen,
ik snuif aan mijn horloge en ruik de tijd,
maar niet de eeuwigheid.
Ik vind dit toch wel zonderling,
altijd kleiner wordt mijn kring.
Zal ik het maar verklappen,
zo gaat het ook met mijn stappen,
tot ik volkomen word gewaar:
ik neurie weer onder mijn baby-haar.

IN EEN GOUDEN RING
Ergens in een zaal met gouden wanden
en een kristallen plafond
zit ik na mijn bril met Zwitserse randen
en aan mijn kin de linkse van mijn handen.
Het dak is zo intiem doorzond
en voor de gouden achtergrond
staan de haast zeventig jaren van mijn gezicht
in een bedenkelijk licht.
Weer niet zo bedenkelijk, wijl ik nog zing.
Kijk ik misschien in een gouden ring?
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FEESTGIDS
Er is een wit papier geweest.
De wind schoof het voor mijn voeten.
Ik las aandachtig van een feest
met kleurig verlichte stoeten.
Vanavond zal het moeten,
zei mijn geest.
Drie sterren heb ik op mijn kraag gestoken,
op weg naar dat park.
Het vuurwerk heb ik er nog geroken,
maar vol was de bark!
Ik ben naar dat papier teruggegaan.
Zie je mijn vingers aan de sterren gebraden?
Dat heb jij gedaan!
Verlang je soms naar slaande daden?
Ik verwijs je naar de drukkerij,
de tekst is niet van mij!

BESEF
Er komt een meisje, vol vertrouwen
in haar kapsel en geloven
in haar ogen, met twee blauwe
mouwen mijn raam voorbij.
Zij voelt zich nog geheel naar boven
en haar lippen zijn nog vrij.
Zo nog te komen, is mij niet meer gegund,
maar vijftig jaar jonger had nog veel gekund.
Mijn kapsel heeft maar niet geklaagd
en mijn lippen hebben naar niets gevraagd.
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VERVEELVOUDIGING
Vanmiddag ben ik niet slapen gegaan.
Ik verveelvoudigde mij binnen
duizenden grasklokjes, om in hun kleine
woningen te staan,
er zonnetjes te zien schijnen,
te luisteren naar het spinnen
van hun stralen. Ik werd niet vermoeid,
met al mijn kleine longen
heb ik er meegebloeid
en op mijn wijs hun spinneliedjes meegezongen.

SHOCK
Het is niet meer zo stil. Hoor,
een vlieg scheert onder mijn neusgaten door!
Hele steden van geel, rose en oranje licht
kruimel-tuimelen langs mijn aangezicht.
Ik, die alles noteer, kijk op de klok
en glimlach om mijn shock.

DIE MAN
Die man loopt langs die lantaarn,
of wij er állen langs gaan.
Hij doet dit alle avonden gaarne
en blijft er dan even onder staan.
Hij wacht op iets in het komende,
niet op een geluk of een leed,
maar iets dat, door hem vernomen, de
macht van zijn schaduw verbreedt.
Ik kan van mijn plaats niet wijken
en blijf mij in hem bekijken.
Hij glimlacht, of hij dit weet.
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OUD-ZILVER EN OUD-GOUD
Arm in arm met het licht van de maan
kijk ik de portretten van de sterren aan.
Wij wisselen over hun galerij
een druk van een arm in een zij.
Licht kan niet zo glimlachen, vooral
dat van de maan schilfer aan schilfer.
Ook door mij druppelt het verval
en de druk van mijn arm wordt al oud.
Die van de maan is al oud-zilver
naast die van mij oud-goud.
HOED
Het geluk onder zulk een hoed te leven
rijdt op een rijwiel naast een heer.
Ogensaus werd mij gegeven,
die te genieten kijk ik er op neer.
Toch wil dat beige mij bedroeven,
het bloeit in geen soort zonneschijn.
Het is niet wat mijn ogen zo behoeven.
Rood had die hoed moeten zijn!
NORMAAL DROOMVERKEER
Nu de haren onder mijn neus
wat langer zijn geworden,
is er met mijn nachten iets niet in orde.
Ik droom van snellere locomotieven,
luisterend naar een reus
in hun soort, die zeer haastig pompt,
en van langzamere oude gelieven,
niet meer kussend zo prompt.

Ik verlang nu zeer
naar mijn kleine schaar,
voor een snel herstel
van het normale droomverkeer.
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HANDELSFLAIR
Een kind, van morgen opgestaan,

om naar het midden van de brug te gaan,
komt daar bij het snelverkeer
in de hogere leer.
Het leest er de letters, de nummers en
de landen van wat er passeert.
Glimlachend: zie eens, wat ik ken,
wordt het in hem genoteerd.
Plots vraag ik hem strak in zijn vlak gezicht:
wat moeten die cijfers in je kop?
Als omlijsting van het beursbericht
zeg ik die voor vader op!

BALSPEL

Dit over de bloem van onze straat.
Zij geeft zich over aan haar bal
vanuit haar turkooisgroene jas.
De wind speelt plukkend overal
en kittelt aan haar bonte das.
Bij iedere dalende ademtocht
wordt de lucht door haar gekust.
Haar mond weerkaatst de zon in het vocht,
waarmee hij is uitgerust.
Die mond wordt straks het intense orgaan
om in de welbekende waan
bij de mond van een vriend te staan,
als de bal verliest zijn lievelings-staat.
Dit over de bloem van onze straat.
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GEZICHT VAN KINDERSCHRIK

Haast zeventig jaren! Mij
wil een werkelijkheid van banken
in een park omringen.
De bloesembomen zijn al lang voorbij.
De bos- en andere ranken
willen niet meer zo zingen
in de wind.
Op al die banken zit maar één kind
en kijkt om het andere ogenblik
van onder zijn schedeltje, als ik,
naar mijn gezicht van Kinderschrik.

LEG

Menige morgen moet ik glimlachen.
Ik vind dan een gedicht naast mij in bed.
De geur van droom hangt er nog om.
Door mij wordt niet op de tijd gelet,
tot ik hoor van beneden: sta op en kom!
Uit de keuken wordt al gesmaald:
Vraag Vader eens, of hij het gedicht
van vannacht al onder zich heeft uitgehaald;
en let eens goed in zijn gezicht,
hoe laat het er op is?
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JAARDIENST
Hij is nu al een jaar dood
en daar komt om de hoek
zijn lege jas, schoenen, hoed en broek.
Heeft hij zijn laatste brief vergeten
en brengen zij die nu op de bus, wier rood
juist was gewassen, toen hij stierf?
Geloofde hij aan een geweten?
Zijn schoenen doen, gelijk hij zelf steeds zwierf
en zijn hoed kijkt om.
Ik houd mij terug, misschien
heeft zijn garderobe mij al gezien
en nodigt in de wind een ledig: kom!

ONMACHT
Die grote, héél hoge bomen!
Ik sta hier zonder lift
om op hun dak te komen.
Ik volg de groeven in hun schors gegrift,
waardoor de insecten reizen,
snuffelend naar spijzen.
Ik, die zo kort bij de zon wil wonen,
hef mijn ogenpaar hier aan de rand
van de perken naar hun kronen
als een machteloze hand.

VOORJAAR
Een merel fluit. Ik dicht.
Hij houdt zijn wangen in het avondlicht
en vanuit zijn peenkleurige bek
doet hij op die schoorsteen ontroerend gek.
Hij heeft zich héél de dag gebaad
en fluit nu zuiver, nog niet te laat.
Onder mijn neus voel ik naar zulk een fluit,
maar mijn vingers 'lachen' mij uit.
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GEBOORTERAAM
Als glazenier met woorden
stel ik U voor
een wereld vol accoorden
en een kleurenkoor.
Het zal U niet bevreemden,
dat op het winterland
de schapen in de beemden
paars zijn gebrand
en groene herders houden
in oranje linkerhand
de fluit, waarop zij zouden
spelen naar hun verstand.
Dat uit de Melkweg vele
sterren van 't firmament
buigen voor het zilvergele
Kind, dat hun namen kent
en om een komeet zich nader
drukt aan Maria's schoot,
die naast de Voedstervader
in blauw gloeit bloeiend rood.
Wel moet gij mij niet vragen:
zijn die prachtige kleuren duur?
Er is ook niet alle dagen
zulk een hemels vuur.
Dit alles U te schenken,
hoort tot mijn maecenaat;
ook de letters, die daar zwenken
in hun gotiek gewaad,
dat de glorie, komend van boven
en de vrede bovendien,
nu kome over Eygelshoven,
als daar te zien.
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1957

IDEALIST
Drie maneschijnen schilderde hij op een vlag
en is toen het vreemde ingegaan.
Werd men bang voor iemand van zijn slag?
Overal zag hij mensen achter bomen staan.
Of hield hij hun iets voor, dat zij niet meer
begrijpen? Was hij al maar voorbij!
zuchtten er diep, en: hoe stoort hij het verkeer!
Mooi is zijn vlag wel en toch niets voor mij.
Er waren er ook, die met hun ogen schoten.
De politie heeft hem opgeraapt en ingesloten.
De medische dienst spoot hem later in.
Dit was het einde van zijn begin.

TOTAAL
De kim gloeit nog van rose oker
een rand om brug, plein en straat.
Ik zink weer in de blauwe koker
van de dag, die mij verlaat.
Nu ga ik de vreemde cijfers tellen
op een schacht-lange zwarte lijst,
tot ik hoor aan 't eind der kolommen bellen
een totaal, dat niets bewijst.
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KLANK MAKEN
Het is altijd een vreemd kind geweest,
er mee door de nacht te dwalen.
Rond iedere ster zag het een feest
en kon het er over pralen.
Wat is het nu stil! Laten
we in een van de fluweelzwarte straten
een klank maken
tussen het plaveisel en de daken,
dan zijn wij niet meer zo alleen!

GENEZING
De kruiden buiten staan mij te genezen.
Ziek, geeuw ik naar hun groenten-wezen
in de wisselende sterkten licht.
Hun bittere geuren in mijn mond
maken mij straks weer gezond.
Ik sta mij te weren tot mijn gezicht
en heel mijn lichaam schijnt te struiken.
Ik moet naar buiten om de zon te ruiken.

ARM LIED
Ik ben maar een arm lied
en stoot mij aan alle bladeren van de lucht
om de blauwe stammen van het verschiet,
waar ik vergeefs in vlucht.
Ik kan mij nergens zo verbergen,
of de zon kijkt mij ergens aan.
Met haar vuur wil zij me altijd tergen,
zelfs als zij zich spiegelt in de maan.
Wat heb ik gedaan?
Verweet ik haar iets en wilde ik zingen
zonder haar directe gloed?
Werd ik haar daarom een vreemdeling en
blijf ik arm lied, zolang dat moet?
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VEGETEREND
Tussen mijn knieën
en mijn schouders ben ik niet meer.
Waar is dit stuk heer
van mij gebleven?
Dit schijnt nu mijn verder leven.
Ik vraag mij, waarom ik dus vegeteer
ergens aan Maas en zonneschijn
en het gek vind, dat hier geen vrouwen meer zijn?

IETS VERTAALDS
Eigenlijk ben ik maar iets vertaalds,
een tekst door ouders vlees geworden.
Gelast uit iets geademhaalds
aan iets gestraalds
in zekere orde.
De tijd van kus en pronk is voor mij
allang voorbij.
Overal ga ik uit mijn bloed

en weet dit goed.

KRABBEL

Ik ga uit mijn pen
en kronkel in lijnen,
die ik al lang van buiten ken,
waar ik wil schijnen,
wat ik ook ben.
Trek ik geen mens,
ik voel mij mis
en hoe ik mij in mijn grens
vergis.
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SCHILDER-NOCTURNE
Vannacht werden maankleurige blauwe
en stertintige gele
fantasieën voor mijn ogen gehangen.
Straks doen ze die kleuren weer om vrouwen.
Dat kan ik niet velen
bij mijn ongeschoren wangen.
Ik hoorde toen de wisselende gezangen
van het suizen van een bos
en het ruisen van een rivier,
tot de fantasieën lieten los
en ik vroeg: waar ben ik hier?
Lig ik nog op mijn palet?
Inderdaad, mijn man ligt nog in bed!

ZEVENTIG JAAR LATER
Vader en Moeder, wat hebt gij gedaan?
Het is nu meer dan zeventig jaar later.
Ik ben als steeds maar opgestaan,
mijn ziel trekt weer haar onderbroek aan,
mijn lichaam zegt het met water.
De zon heb ik nog even gegroet,
zij is niet meer zo rood en niet meer zo goed.
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EERSTE FLUITCONCERT
Ik floot aan haar...
Zij floot aan haar hond...
De hond floot aan een boom... Waar
het dak van een huis er tegenstond,
floot die boom met zijn geruis
aan dat huis...
en het huis met een zolderraam
aan een ster...
Dat was ver
genoeg voor dit spel zonder naam
in de nacht, waar het bleef hangen
boven de stad.
Er waren er, die het wilden vangen
uit mijn domein,
omdat ik het begonnen had
voor niets dan maneschijn.
Dat is hun nog niet gelukt.
Zo heb ik mijn eerste fluitconcert geplukt.

SLAAP KOMT AAN
Er komt slaap uit de lucht op mij aan.
Alles wat ik heb gedaan,
toen het mij zong,
komt kind-eerbiedig nog eens rond mij staan
en maakt mij weer jong
genoeg om in de naaste droom te lopen,
waar de bloemen nog geen kleuren hoeven bij te kopen.
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GESCHIEDENIS DOEN
Het slaat daar vijf uur
en ik wil zingen,
of iemand lucifers strijkt aan.
Een kleine ontploffing van vuur
en dringen
van zwavelreuk, die in mijn neus blijft staan.
De wijsjes vonken in ritselende knallen
en kleine epiekjes sterven in 't vallen.
Zo heb ik geschiedenis gedaan.

ERNSTIG MIDDAGDUTJE
Licht verpak ik in blikken
lucht en leg die op alle wangen
van bloemen rond mijn huis.
Ik klim daarna in een toren
om de gezangen
van de winden te horen
en het watergeruis
om het wier.
Wat heb ik dat goed kunnen schikken!
Ik hoorde geen klok slaan of tikken.
Lang sliep ik, het is al kwart over vier.

PAPIER GAAT ONS VOOR
De kinderen gaan achter een papier naar school
en komen achter een papier naar huis.
Maar dan is het een vaan
of in de winterdonkerte een lantaarn,
wegspoelend op hun straatgedruis.
Zij fluiten mij voorbij, of doen als een viool
en zien het me aan,
dat ik zo nu en dan nog gaarne
heen en weer naar school zou willen gaan.
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DE BOZE BIJ
Ik sta in de ruimte van die bij
en moet op zij!
Zij ruikt de reuk van de mens aan mij.
Ik moet op zij!!
Al houd ik bloemen tussen haar
en mij, ik blijf mens, dat is gevaar.
Ik mag niet haar ruimte staan,
ontwijd haar grens, =Set hier vandaan.
Ik moet op zij!!

ONZIN!
Ik zag
een erwt met een vlag
op haar schouder rollen naar het dal.
`Is het al zo ver gekomen?' drong
iemand aan bij mijn geest.
Onzin is er overal
en altijd geweest.
Hij zag toch, dat ik het maar zong.

BEWIJS
Toen ik nog geloofde, dat kerken
met trompetten werden gebouwd,
droomde ik van majestueuze werken,
naast mijn potje met vloeibaar goud.
Verloren de trompetten van hun glans,
ik had mijn penseel, dat kende zijn dans.
De bloemen lachten mij uit toendertijd
en hier is nog de zakdoek, waarin
ik om mijn roembegin
mijn spijt heb neergeschreid.
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ONDERKANT
De onderzijde van de grote bloem is bleek
van jaloezie en voelt zich niet in orde.
Zij zal niet bang zijn voor een zonnesteek
en wil gelijk de bovenzijde worden.
Insecten seinen dit de zon
met rappe insectenhanden,
slijpen hun zingende zagen fijn
en klimmen naar de hoogste randen
der bloemster om korter bij de zon te zijn.
Zo kan zij hen beter zien en horen.
Maar de mimiek der insecten gaat verloren
aan de rand der zon-ompoederde streek
en de onderkant der grote bloem blijft bleek.

OORSPRONG
Het jongetje ziet iets bijzonders in
de rug van zijn vader.
Daar moet iets zijn van zijn eigen begin,
toen vader moeder kwam nader.
Vergelijkend zijn reuk met de reuk van die twee,
wil hij plotseling niet meer met vader mee.

ZACHT-ZICHT GEDICHT
Als ik maar lang in de bladeren kijk,
krijgen mijn ogen een groene hoed.
Zij zijn niet meer ziek en voelen zich rijk
van al wat hun doet uit dat groen zo goed.
Zo moeten er wel gedichten komen
en glijden mijn vingers door naar mijn pen.
Zo word ik een man in zacht-zicht dromen,
waarin ik mij tegenkom en niet herken.

86o

LATE MANOEUVRE
's Avonds drukt op de violette bel
een vinger uit een vrouwelijk vel.
Zij weet te goed, hoe ik slapen ga
en wil mij iets zeggen voor de nacht,
als ik dromend tussen meisjes sta,
waar ik niets meer van verwacht.
Wil zij geven, wat me is ontnomen?
Zou zij werkelijk daarvoor komen?
Of is het haar truc met dat woordenboek,
waar ik niets meer in zoek?

LIEF PAPIER
Ik weet niet wat ik liefheb aan dit papier,
maar ik schrijf in galante beweging
en nodig het uit: kom eens hier
om zacht met mij te zijn, zonder veging
aan ogen, als bij het menselijk dier.
Ik vraag geen armen om een strengeling,
ik wil maar schrijven en niets anders.
Blijf zuiver, papier, word geen mengeling
van dingen, die in elkanders
wezen komen om te vermeren.
Al wens ik een omgang teer en
ijl, je behoeft in deze zonneschijn
alleen mijn papier te zijn!
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Aan Dokter J. C. Berntrop Jr.

Een dichter voelt de polsen van de letters
en vindt er niets verdachts.
Tast hij niet mis? Daar! Onverwachts
wijkt er iets af in het normale.
Hij merkt iets dubbels. 't Is haast middernacht.
Een hand schijnt in een verzen-boek te dwalen
en raakt er woorden, wier intense kracht
eens waren zijn eigen.
Wie vorst dit van hem om dit late uur
en maakt het hem tot iets aparts
in het sympathiserende zwijgen?
Is er dan ergens nóg een letter-arts?!
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UIT DE SUITE VERINNIGD PAPIER

AAN DE DICHTENDE KRIJGSMAN OP DE LUNEBURGERHEIDE

De dichter, die Uw Ireupelvers' ontving,
zit voor papier en vraagt de zoldering:
hoe zing ik daar een antwoord op?
Het is wel laat, er zoemt iets in mijn kop
en eist het bed; maar ik geef dit niet toe.
De krijgsman gaat mij voor. Hier past geen moezijn meer en daarom ga ik staan.
Ik zing en neem daarbij de houding aan.
Het valt niet mee. 't Is of ik beter kon.
Blij ben ik, dit te wijten aan de zon.
Trouwens, heeft het zin U nog te melden:
de zomer in Maastricht gelijkt op die te velde.
Doch nu adieu, mijn beste ijzervreter!
Ik ga naar bed, de droom is toch maar beter!

BEHANG GEWORDEN

Vandaag ben ik weer behang
aan 't worden met hier en daar
zilveren mouches op mijn wang
en een krul goud over mijn haar.
Wat word ik vlak! Hoe krijg ik het gehouden
zo stil te zijn en dat zo lang?!
Wat wegen de mouches en de gouden
krullen zwaar! Doch ik ben maar behang.
Ik heb niets meer te zeggen, niets te knikken
en mis vooral mijn armen, als ik verlang.
Ik moet mij schikken
in mijn nieuwe rang,
nu iemand zegt: 't is of ik dit behang
hoor snikken...
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BESPIEGELING

Zulk een papierbinder is eigenlijk
een schuiftrombone.
Hoe meer ik de lange buis bekijk
en er spiegelen zie de zomen:
groen van de bomen, van de wolken
wit en blauw van de lucht,
hoe meer ik naar muziekpapier
verlang om dat te bevolken
met de tonen, waar ik zo van zucht.
Zwijg, jaloerse lier!

GEVANGENE

Weer word ik gevangene van een blank papier.
Op iedere hoek
teken ik een boom en tussen die vier
stammen zet ik een lievelingsboek.
Ik kijk over de klok, de tijd is zoek.
Mijn ogen zijn uren en woorden moe
en punten zich naar een torenspits toe.
Alle vastheid is weg, behalve het wit
van het papier, waarop ik gevangen zit.
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LEGE DOZEN

Lege dozen zijn een zeldzaam goed
voor kinderen.
Zij worden om beurten schoen of hoed.
Zij troosten in kleine tegenspoed
voor wat mocht hinderen.
Het spel blijft niet te lang meer stom.
Daar wordt een doos al grote trom
en ginds het vierkante carton
gekneed en geblazen als bombardon.
Heel eindelijk is het nog een boot
naar eigen vinding en aard
en het naaste rood
in de zon het doel van hun 'grote vaart'.

POSTILLON D ' AMOUR

De post der sprookjes is weer gekomen.
Uit geen der enveloppen sijpelt bloed.
Weer kan ik zeven dagen dromen:
de vrouw is goed.
Intussen lees ik de missiven,
geschreven met leugentjes en bedrog
van al die weigerige madelieven
en... ik geloof het nog,
maar niet langer dan zeven dagen
tot de nieuwe post.
En zo moet ik dit blijven verdragen,
tot de dood mij van deze vapeurs verlost.
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ROLLEN PAKPAPIER

Vier rollen pakpapier staan in een hoek.
Tussen hen ruist de tijd zijn ronde
door mijn kleine bibliotheek.
Ik dicht niet, weet niet meer waar ik het zoek,
na al wat ik heb ondervonden,
sinds ik om tien uur door de ruiten keek.
Ik ben al oud en zag vandaag te veel.
Te moeten denken aan zulk een pracht
van vlees, met welke niet te helen pijn,
ik, elke dag en elke nacht,
bij zonne- en maneschijn,
tot zulk een rol gepensionneerd moet zijn.

IN SLAPENDE ACTIVITEIT

In slapende activiteit van een aar
onder de miljoenen van het korenveld
en de miljarden sterren
te staan en nauwelijks te bewegen.
Niet te luisteren, want niets is zichtbaar waar,
niets te zeggen, wijl alles al is verteld
met nog een vaag begrip naar het verre
en zonder zin te spreken tegen,
word ik ander Licht genegen.
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KERSTPASTORALE VOOR FLUIT,
FAGOT EN HARP

DE STER

AI zong de Ster nu ook zo luid,
als zij kan schijnen,
er zou geen mens met zulk een fijne snuit
zijn om langs de lijnen
van zijn oren op te vangen
haar verlangen.
Of wordt met wat stil bloeit naar vrucht van licht
door 't woordeloze in twee sterrewangen
straks niet de schoonste sfeer om 't Kind gedicht?

DE DRIEKONINGEN

Driekoningen zijn altijd één fagot
in het innig spoeden naar hun kleine God.
Het wezen van die Ster, zo wonderbaar alleen,
boort door de krachten van hun bidtoon heen
en houdt hen om hun instrument bijeen.
De Zwarte Koning bromt de diepe tonen,
de anderen gorgelen met die hoger wonen.
Al straalt die Ster nu nog zo weids en schril,
zij lijkt in dit Gebeuren toch te stil.
De Engelen zijn nog niet vernomen,
maar ook nog nooit te laat gekomen.
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DE MAAGD EN HET KIND

Zulk een Moeder en Zulk een Kind
doen altijd samen harp in 't ongestoorde
en met hen mee de goedertrouwe wind
langs sleëend met de gebroken accoorden
van zulk vertroostelijk gerucht
in heel zijn aangenaam gespreide vlucht.
De Koningen wenken het elkaar: het is geen schijn,
als de arpeggio's van het Kind nog groter zijn.

OPKOMST EN DANS VAN DE HERDERS

Maar nu wordt het ook tijd voor de benen
en 't zachte schudden met de rompen.
Alles wiegelt al op de spontane tenen;
twee lammetjes op hun kleine klompen
kunnen nog niet zo goed mee.
Het Kindje houdt Zijn vingertje gerezen
en Moedertje wordt er op gewezen:
kijk eens, die twee!
De Herders ruilen beurten van geluid.
Het wordt bijzonder druk op die éne fluit.
Tot algemene vreugde in zulk een sterreglans
geleidt het trio nu de pastorale dans.
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1958

GEELFILTER
Voor Frans Lahaye
Die van de blauwe zomerlucht
staan voor de deur
en willen mij voor een portret.
Gij weet, ik ben een vleesgeworden kleur
en niet meer duizend weken, waarom zet
ge er niet het bloeien van een klaproos op
in plaats van mijn rimpelkop?
De klaprozen zijn winkelen...
Ze kopen toch geen nieuwe hoed.
De hunne staat hun eeuwig goed.

Dag, die van de blauwe zomerlucht!

DICHTERSCHEMERING
Het wordt erg stil om mij.
Alles rond me begint te lopen
op kussens. De zon, de bomen,
de bloemen staan gordijnen te kopen.
De muziek rijdt al in flessen voorbij.
Het duurt niet lang meer met mij.
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0-MALAISE
Het is met mijn o's, als met mijn totaal.
Ze worden al schever en meer ovaal.
Het zijn niet meer die appels uit mijn beste tijd.
Als ik eens geen o's meer schreef,
werd ik mijn o-malaise dan kwijt?
Al is het plezierig 'dood'
zonder o's te schrijven,
om het door mij zo aangebeden 'Rood'
moeten de o's toch maar blijven!
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FACETTEN VAN HET DICHTERLEVEN
Aan de dichter A. Roland Holst
bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
op 23 mei 1958.
PACKAGE-PRELUDE

Hoor weer dat ritselen van papier
in roze tot oranje vergeeld,
met spatten ongekookt groen!
Alleen een dichter kan voor zijn plezier
dus vaker een sterrebeeld
in zakjes doen.

DONKER ZUCHTIG

Zonder beloften, zonder verre
muziek en wat ik dagelijks hoor,
tussen een zalm en een paar nylons
boven een graf liggen en dan door
een haarnetje turen naar de sterren.
Als de zalm het kan verdragen,
mag het zomer zijn
en de nylons maar niet vragen
naar zonneschijn!
Het is om donkerte te wezen,
dat ik hier gekomen ben
en door de mazen weer te lezen
het gedicht, dat ik ontken.
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INTERMEZZO OM DICHTER BIJ DE
GROND TE BLIJVEN

Einstein sprak tot Tweesteen: Wij zijn de straat
en aller voeten toeverlaat.
Maar Threestone zei: Ik voel het licht van de maan
al over mijn hoekige schouders slaan.
Wij kunnen, eer wij slapen gaan, misschien
nog wat benen van engelen zien!

RHYME-TIME

Het is weer middag tussen vier en vijf,
het liefste uur van mijn tijdmisdrijf:
te rijmen en te dichten.
De stad staat nog in de lichten.
Op de nok aan de westerkant
van de daken en op de gezichten
der hanen van Torenland
pauzeert nog even een rest.
De sfeer donkert al geel-blauw teer en
de laatste vogels van vlees en veren
jagen nog naar hun verzamelnest.
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DE ' ALOUDE ' FINALE

De zon haast vrouw van geel mannetje
met een witte bril.
Het licht vloeit uit haar kannetje
en slijt zich stil.
Zij drijft haar verkoop in stilte
en speelt met haar enig merk
door de lentevoorspellende mildte
geruisloos haar werk.
Ook met dit licht kan ik schrijven
en gaarne vul ik mijn pen,
want ik moet toch trachten te blijven
de 'aloude' dichter, die ik ben.
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TRIO VAN DE TRAP
Aan Dokter J. C. Berntrop Jr.
Uw Grijze Muze gedenkend.

TRAP EN TIJD

Tussen de leuning van de trap wijst de tijd
naar mijn kop. Hij neemt mij waar.
Hij weet mij wel van eeuwigheid,
maar nog heb ik echt haar.
Zijn uur is dus niet gekomen
en zó stel ik hem gerust:
blijf de lucht nog wat bedromen
zolang en zoveel het je lust!
Terwijl ik dit van je schrijf,
is het kwart voor vijf!

KON IK NIET BETER ?

Als ik nu eens niets werd op de trap
en zo beneden kwam bij mijn gezin!
Als er toch nog iets was van een stap,
maar niemand zeggen durfde: Kom in!
Als ik-dat-wat-niets-is naar mijn stoel
en allen aankeek om de beurt,
zo dat men zei: 't is of ik van vader voel
de adem, maar dan ongekleurd.
Kon ik dan niet beter weer de trap op gaan
tot waar ik niets werd en aan
mij vragen laten: waar kom jij vandaan?!
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JUIST TOEN DIE BAND HIELD OP

Er is weer iets op die trap gebeurd.
Een zwakke band licht lag op de leuning
en zo meewarig grijs gekleurd,
als vroeg hij een ondersteuning.
Ik heb een zakje in mijn zwart vest,
waarin ik mijn zilveren guldens bewaar.
Drie hield ik voor mij, streek met de rest
langs de band en zei: daar, neem ze maar!
Zo ben ik onder aan die trap gekomen,
juist toen die band hield op voor mij te dromen.

OP HET GEZICHT OF OP DE REUK ?
Als ik maar handel volgens mijn mond,
is het overal liefst stil.
Tussen de zonnegeelte en de groene grond
drijft dit tot blauwe wil:
zo niets te zijn met nauwlijks nog een hart
en toch te leven moeten.
Maar zie ik een klaproos met haar zwart
innerlijkste wuiven naar het licht,
tel ik mijn schreden als een voorspel voeten
en ruik ik aan haar doosje tot ik dicht.
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MIJN DOODSVIJAND: DE SNEEUW
Met de lucifers van hun geraamte
onder de cape van hun veren
dansen de vogels honger vandaag.
Ik zie de sporen van hun pootjes
door de sneeuwkristallen scheren
en ik haat die witte laag.
Ik treur met die kleine lotgenoten
om deze tekens van hun choreografie.
De sneeuw heb ik al vaker doodgeschoten,
gelijk een dichter van de zon dit moet,
doch zie,
die ploert heeft maar water voor bloed.

ROKENDE NUL
Wat moet vandaag uit mijn piano naar boven?
Vuurpijlen of populieren?
Nu er op aarde niet zoveel is te loven,

de tonen laten zwiepen of tieren?
Zij klagen reeds.
Zijn ze niet graag in de lucht
om te vallen uit de vingers
van een dichter, eerst in separate vlucht
en dan in ruisende slingers?
Vingers moeten aan tonen nooit vragen,
hoe ze willen jubelen of klagen.
De Nul van Majesteit der miljoenen jaren
zuigt toch maar blauwe rook uit Orion-sigaren.
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ONBEVRIEND HOUT
Op het dak van de gelakte car
spiegelen zich verwrongen de bomen.
Mijn droom wordt hier haast al te waar,
zo ben ik ze tegengekomen.
Vannacht, tussen twee diversen door,
trok ik langs een verwoest stuk land,
waarvan ik de storm in het bos nog hoor
en de bomen weigerden mijn hand.
Het hout, waarmee ik zo ben bevriend,
was hier niet meer van mij gediend.
DIT TYPE UREN
In dit type uren
behoef ik mij niet meer te vervelen.
Ik zie: de zon zet vuren
in de mannelijke en de vrouwelijke pruiken,
die op de straten en de pleinen spelen
en naar het spel gaan ruiken.

Ik zie het aan
en kan er nauw meer vandaan.
Niet onder alle haren bloeien rozen.
Onder de meeste zwellen tijdelozen:
zij willen niet lang duren,
maar daarom is het ook weer dit type uren.
EISENDE NUL
Ik schiet maar cijfers in het firmament.
Als vlinders en bloemen van gouden draad
komen ze aan. Alleen de Nul doet ongewend,
hoewel ik haar zeker niet haat.
Maar Nul wil meer zijn dan een sterrenbeeld.
Ze eist voor zich het firmament-totaal,
waar alles caroussel mag spelen, al verveelt
mij dat soms meer dan een misplaatst koraal.
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ALS IK NOG LEVEN WIL!
's Avonds hangt de boom der dingen
van de dag vol prentjes goud-,
rood- of zwartgerand te zingen:
Dichter, je wordt oud!
Maar dan komt mijn stem gedreven
door dat ruisende papier:
Als ik wil, kan ik nog leven
voor mijn goed plezier!
Welken gaan de veelgekleurde
blaren en de boom wordt stil,
tot ik sus hem om 't gebeurde
met: Als ik nog leven wil !

P.K.'s RIJN VAART
Een kind vol gedichten
gleed haast van de boot in de lichten
op de Rijn. Het had blauwe ogen
en rood haar.
Nu is dat kind al zeventig jaar.
Zijn ogen niet meer zo klaar
en het overschot van haar werd raar.
Die zeventig brachten hem tot groot vermogen:
hij acht zich al lang bedrogen
en wil als in zijn jeugd alleen nog handelen,
geïnspireerd door kersen en amandelen.
Al het andere is toch gelogen,
als ware gaven voor zijn bloed
en niet meer goed.
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LA JOIE DES LÈVRES
(sExAIN)
Extrait d'une nouvelle Famille
Rose pour Fernand Lodewick seul

In mijn lippen klopt een aanbod en een vraag
en ik ben haast twee en zeventig vandaag.
Maar in mij, dieper dan het Land van Droom,
roert de onrust van een verchroomd fantoom.
Er werd een mond gezien: zijn naam was Pierre.
Ik houd mijn lippen vast, maar met welk air!

BEZOEK
Aan Annemiek Rutten en Jos Kipping

Wij waren samen. Zijn mond
blonk ergens op de lucht, naast die van haar.
Ik vergeleek: de zijne meer rond;
de hare als sneed haar daar een snaar.
De mijne was er ook, maar in het overleggen
bij zoveel jeugd, had hij niets meer te zeggen.
Toen gingen zij. Even ging ik mee
een hand te wuiven naar die twee.
Een vlieg vloog rond het eind van mijn gebaar.
Was ik niet meer zo vers als dat vertrekkend paar?!
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BUI VAN WOEDE
Voor alle gaten in de lucht
schuift zich te nacht een ster
en een bloem overdag.
Ik gooi met sneeuwballen naar de zon en zucht.
Zij ziet het mij aan, doet van ver
en ik wrijf mijn harde woede langs haar lach.
Dan... tel ik in stralende getallen
de deinende regenbogen,
die uit mijn smeltende ballen
komen aangevlogen
en word ik weer week.
BROODGEUR
Ik ruik op de trap aan een brood
en vertel dat tegen de treden.
Vroeger stond het ergens tussen rood
van klaprozen en heden
gaat het met mij op de trap,
tot het is weggelegd.
Drie stappen nog, nog één stap
en ik heb het vaarwel gezegd.
Heden stijgt mij de geur nog naar mijn kop,
maar morgen eet ik ook die mee op.
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ZON? WAAROM?!

Zon, zet mij die rode aas eens op
mijn kop
en laat ons kaarten!
Alles is vuur buiten en van harten.
Door groene grassen sluipen zwarte
katten te schilderen met hun staarten.
Zon, waar pers je toch die stank vandaan?
Kun je dan niet alles in seringen?
En waarom doe je mij zo blijven staan,
terwijl ik graag wil gaande lila zingen?!

MONDFORMULE
Een brave jongen gaat tussen zijn oren,
een in de schaduw, een in de zon.
De wind laat de bladeren zichtbaar horen,
de herfst is er reeds met al zijn karton.
Toen ik jong was, werd ook ik zo gelopen,
ik had weinig geld in mijn hand.
Maar later ging ik veel boeken kopen
en gedichten schrijven aan de lopende band.
Er waren er bij die opensprongen,
al hield ik mijn mond haast dichtgezongen.
De kleur van mijn lippen was toen in de wind:
4 violet-rood. 2/1o. 7 tint.

881

KINDER-SCHIPBREUK
Er was eens een papieren schip
met papierdere kanonnen,
dat voer op de papierste klip
en zo is dat begonnen.
Zo heeft het wel niet lang geduurd.
De stoute klip werd weggevuurd.
Het goede schip kon toen niet meer,
het legde zich op de golven neer
en dacht: daar wordt je neergezogen!
Gelukkig kwam een kleine jongen.
Hij heeft dat schip weer rechtgezongen
en aan de haard gaan drogen.

LOTGENOTEN
Als iets, dat komt met mij en met met mij gaat,
wandelt de Zon door dezelfde straat.
Zon, moet jij ook naar het postkantoor?
Zeker, dichter, daar zijn wij voor!
Toen zijn wij door de draaideur gegaan
en geduldig in de rij gaan staan
tot ook wij werden verzonden.

SCHRIJFWIJZE
Ik schrijf mijn brieven nog niet op een boterham,
die ik dan klein maak voor de meeuwen
en uit laat strooien bij de dam
tussen de beide bruggen,
waar de meeuwen haast eisend schreeuwen.
Het is wel ver met mij, maar nog niet zo:
ik dicht al in bed, schrijf op aan mijn bureau,
al typte ik liever nog op meisjesruggen.
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VRIENDINNETJE SCHAAR
Waarom zou ik geen blauwe boompjes snijden
uit de zuivere morgenlucht,
met een echte kleine schaar?
En ze met hun groene voetjes spreiden,
ver van al dat motorengerucht,
over een beekje innerlijk zo klaar?
Als daar rode visjes in zwemmen,
behoef ik die niet te ruiken.
Ik kan mijn neus naar de vogelstemmen
met hun muzikale besjes laten duiken!
Nietwaar,
Vriendinnetje Schaar?!

RANCUNE
Ik heb iets tegen de vrouw.
Mijn geboorte heeft mij in de zon gezet.
Al mijn rood, rose, geel en blauw,
héél mijn zucht naar de fluit en de trompet
en naar de snaren
helpen mij niets! Ik ben er in,
misleid met kinderspel bij mijn begin,
en ik kom niet meer uit de haren,
dan langs de stinkende goot
van de dood.

MENSENSPEL
Een dame speelt met een heer
het treurspel van hun verkeer.
Zij kunnen er mee beginnen
en geen van beiden winnen,
maar later doet het anderen zeer,
soms zeventig jaar en vaak nog meer.
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NA DE VERZOENING
Zij loopt met de hele man onder
haar arm, van achteren en van voren.
Laat opgewekter in het wonder
van het licht haar stemming horen.
De zwijgperiode is gedaan,
de hansworst mag weer medegaan
en heeft zich om haar geschoren.
Zij loopt met een ei in iedere wang,
hoe lang?!

BINDWERK
Ik heb mijn huid nog niet vermaakt
om mijn complete werken in te binden.
't Blijft bloeitijd, ik ben lichtgeraakt
en geniet de geur van de linden.
Nu moet ik nog meer gedichten schrijven.
Mijn werken zijn dan weer niet compleet.
Ik wil bij de zon niet achterblijven
en ook die komt nooit gereed.
Mijn huid is trouwens niet in orde.
Zou het wel een prachtband worden?

GEBRANDSCHILDERDE BRAMEN
Ik zal niet zeggen, dat die vogel keek
door het rood en purperzwart van de bramen,
als een gelovige door de ramen
der kerk naar het einde van de preek.
Wel hoe ik het zo zou doen,
maar ik ben geen vogel in het groen.
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WAAR VROEGER

Waar vroeger grootvader grootmoeder nam,
staat nu een tankwagen van de P.A.M.!
Grootvader is nooit zo blauwzwart geweest
en grootmoeder nooit zo rood.
Zij droegen geen drie witte letters langs hun leest
of tegen hun schoot.
Het leven is hun toch gelukt,
zij hebben elkaar intijds geplukt.

RECLASSERING

Ik reageer niet op het avondrood
of op de kinderzang: de zon gaat dood!
Er is wel een affiche, die mij deert
en ook een gedachte, die mij geneert:
er zijn gevangen mannen, die uit nood
hebben een vrouw van brood.
BASTA!

In de verte hoor ik zang van machinen.
Wat doe ik voor mijn baat?
Ik schrijf verzen in emeritaat.
Wie zal ik daarmee dienen?
Ik heb enige trouwe lezeressen,
maar ik heb ook een groot bezwaar.
Zij lezen mijn werk met lippen als bessen
en ieder dag met een ander kleur haar.
Te verheven ben ik dit te dulden!
Ik aanbid de natuur en wat is gezond
en verkies bij mijn zegsters geen vergulde
lokken of een beschilderde mond!!!
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DANTE EN IK
Ik probeer op mijn eigen neus te fluiten,
het lukt mij niet.
Mijn motieven waaien wel naar buiten,
maar vormen geen lied,
geen arabeske, geen canzone
of vluchtiger als in deze tijd,
een hupse hulde aan een schone,
niet oud-gekleurd en meer bereid.
Zo gaat mijn dure tijd voorbij.
Dit is ook het enige verschil tussen mij
en die geniale Zanger van de Hel,
want Dante kon dat wel.

REGEN EN WIND
De lucht te zijn tussen haar kleine neus
en haar paraplu,
waarop de regen iets trippelt te zingen.
Haar wangen eerste keus
meisjesvlees zonder tragisch nu
als aesthetienne-masseus'
te strelen tot nog mooiere dingen.
Onwetend van het Grote Onvoorzien,
de windstoot, die de steel doet kennen
aan haar neusje, waarboven dan misschien
een denkflits zich niet tot muziek laat wennen.
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EEN NIEUWE NUANCE 'INKOOP-BLAUW'
Aan Lily Maessen en Harry Prick

In negentien honderd dertig en één
op de zestiende oktober
zat in de trein een dichter alleen.
De lucht was toen niet sober,
want hij schreef met als tafel zijn rechterknie,
al neuriënd naar eigen melodie:
`De dag staat zo strak, zo inkoop-blauw
en zilver over de dingen geklokt.
De prijs van het schone in man en vrouw
is tegen hun voorhoofd geblokt'.
Er leefde toen ook een klein meideke,
dat speelde zo graag met haar lievelingspop,
gekleed in satijntje en zijdeke;
de prijs stond er wel niet meer op.
Sindsdien zijn jaartjes voorbijgegaan,
dat kind is niet meer alleen.
Waarom ook eenzaam in het leven te staan
met niemand om je heen?
Zo kon het gebeuren en is het gebeurd,
al is het nu voorjaar en maar april,
dat de dag plots inkoop-blauw werd gekleurd
door een dichtergril.
Er is nu wéér een jonge vrouw,
een Lily helemaal inkoop-blauw!
Maar nu geeft de dichter het op.
Alleen! hoe heette die lievelingspop?
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STRAFWERK
Omdat ik niets wilde zeggen van de zon,
moet ik iets zeggen over de stenen.
Zij weet, hoe ik ook anders kon
en mijn woorden niet hoef te lenen.
Zo trap ik op het grauw beton
en negeer haar blauw kristal daarboven.
Nog liever schrijf ik vijfhonderdmaal
het schelden om mijn ouderdomskwaal,
dan haar als haar kind nog te loven.
Ik laat mij die vrijheid niet roven
en voel mij tot niets meer verplicht,
ook niet door het Licht!

WAT ERDAN WEL IS?
Dat ik in de eeuwigheid niet meer kan dichten,
doet mij nu al pijn.
Maar ik vergeet dat daar geen lichten,
geen bloemen en geen tonen meer zijn.
Wat er dan wèl is?
Als er maar spel is,
ook al lijkt het weer venijn!

MERCI!
Ik heb geen zin meer om tijd te eten
en schuif dat bordje er van weg.
Het is geen muziek om alles te weten,
hoe ik het ook overleg:
aan mijn tafel gebeurt de duistere daad;
ik schuif maar weg en dadelijk staat
dan dat bordje weer nodend: tast toe!
Ik kan niet meer, Tijd, ik ben je te moe!
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VOORJAARSMODE
Straks lezen de bloemen weer
de raambiljetten
van de zon en zetten
de sluiertjes van hun hoedjes nog een keer
in copiërende lijn
naar haar gaande schijn.
Alle mannequins! wat is dát blauw!
om in te wandelen rond hun stengels
met de drukte van een dribbelende vrouw
op schoentjes, gekocht in het Engels!

GEEN VEERTIG PROCENT
Onze mannelijke bloemen beginnen te zingen,
onze vrouwelijke bloemen horen het aan.
Het is pas een noden en nog geen dwingen,
wel dient het te worden verstaan.
Als straks daalt de zon in oranje kringen
moest alles zijn opengegaan.
Maar de wetenschap blijft het bekend,
spontaan luistert geen veertig procent.

KLEUREN-ZORGEN
Nu ga ik met mijzelf maar om
als een groot kind met een kleiner,
om mij te troosten voor het komende
kleurenverlies. In het dromende
stralen nog zulke zuivere blauwen.
Blijf ik nog iets kunnen zien
van het sterkste licht als een gedempte luister?
Of wordt
het langzaam volkomen duister
en hoe dek ik dan dit kleuren-tekort?

8 89

TOCH EENHEIDS-TIJD
De tijd bij dat kind
en bij die jonge vrouw
is trager dan die van mij
en toch slaat daar voor ons alle drie
de klok haar negen uur.
Loop ik in een ijveriger wind
en zij in een luier blauw?
Ik twijfel anders niet meer aan een presto
van mijn vuur!

GLIMLACHEN
Soms sta ik genoeglijk versteld
om wat ik van glimlachen kan maken,
behalve dan geld.
Maar ik ben geen man van zaken,
tenzij weer in poeders op vleugels van vlinders
voor inkt op diploma's aan eerlijke vinders.
Wilt gij een certificaat?
Nu glimlach ik mijn: 's avonds laat!
Ik glimlach gaarne nog meer,
alleen een volgende keer!
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BIJ VOLLE MAAN OP 23 FEBRUARI 1 959
De zes volle manen, die ik zie,
hangen als een trosje druiven in de lucht.
Dat zijn er vijf te veel,
twee naar boven, twee naar links
en één naar rechts. Ik zucht,
al houd ik nog zo van hun teder geel,
wijl ik ze niet in zilver zie, maar haast in goud:
Wat word ik oud
en wat wordt nog mijn deel?!
Daar zeilen ze langs het haantje van de toren
in een wijde kring,
maar wát heeft mijn gezicht al niet verloren
door deze smartelijke vermeerdering?!

AAN DE RAND VAN DE NACHT
Ik zit in mijn man
aan de rand
van de nacht
en wuif met zijn hand
naar wat ik verwacht
en wat kan.
Ik wil hem niet te buiten gaan
en hem laten zingen
voor dingen,
die niet bestaan.
Daarom is het zo goed met ons
en geef ik de gons
van een mug
aan de stilte terug.
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DICHTERSCHAP
Op een brug sta ik door een blauw papier
naar de zon te staren.
Is die gekke dichter al weer hier,
die meent uit sterren en vrouwenharen
een harp te maken?
Hij betovert zelfs de klokkespelen.
Daar is de volle uurslag al aan de zwier.
Hij laat zich door niemand bevelen,
door geen vrouwelijk of mannelijk dier.
En komt wel eens de politie,
zij plaatst aan zijn broek de notitie:
Verboden de dichter aan te raken!

UITVAART
De hele dag zie ik letters begraven.
Daar komen die zes en die vier van mij.
Al worden ze gedragen op zonnestaven,
ik ga er toch voorbij.
Ik glimlach, hoe ik dit beleven moet
en even licht aan mijn zwarte hoed.
Een masker van muziek beweert op het beton:
hij maakte van het alfabet een fluit,
die verliep in de juli-zon
en dat is nu uit!
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UIT EEN `TRIO VAN DE POPULIER-PLUIS'
voor Dokter J. C. Berntrop

Die populier liet een ruim pluisje vallen
en daarop verlieten wij het vasteland.
In de lucht dreven al getallen
vluchtenden voor 'De Lopende Band'.
Zij sloegen met hamertjes van kristal
op staafjes zonlicht de melodie,
die de Aarde zo kittelt overal,
maar één had een hamertje van genie.
Wij bleven er lang naar luisteren
tot heel ver in het verkoepelend duistere.
Ziet gij voor die sterren die lichte rook?
Daar moet het zijn, hoort u het ook ?!!

PAPIEREN MUZIEK
Deze papieren muziek!
Ik zit te peinzen.
Is dit durven en deinzen
van een trommelwonder
toch maar een donder
uit de statistiek ?

NA DE LAATSTE OVERWEG
Paren reizende hoofden schuiven
over het gloeiende spoor.
Waar bomen de lijnen overhuiven
glijden ze er onder door.
Het is een wijken en komen
op gelijke maat.
De monden gaan open, vernomen
wordt niet, waar het over gaat.
Zijn er, die lachen in overleg,
maar eerst na de laatste overweg?
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ZULK EEN IETS

Ik zie weer iets naast de stilte oplopen,
het is niet rond, niet vierkant of ovaal.
Het doet ook niet of het iets wil kopen
of nabootsen uit een verhaal.
Maar het liefst zou het toch voor mij staan,
mij reiken de hand.
En die neem ik niet aan.

LICHTZIEK
Er reizen steeds witte en blauwe druiven

naar de zon om te aarzelen bij de halten.
En telkens zie ik hun bellen schuiven
in andere lichten en andere gestalten.
Ik voel mijn mond hier in een boek te lezen
drinken met heel mijn tong- en lippenspel,
maar hoe het wil gedronken wezen,
begrijp ik niet altijd even wel;
alleen, ik ben niet meer te genezen.
HET ONVERGANKELIJKE

Nu ik de schaduw van mijn rug zie staan
in het licht, spreek ik hem aan,
om samen nog eens naar school te gaan.
Schriften en leien zijn niet meer nodig,
pennen en potlood overbodig,
want de kleinste geleerde schiet tot ons geluk
de problemen van onze mysteries stuk.
Maar er ruist nog water, er suist nog wind
in groen, nu de dans van hun scherven begint.
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AVONDSTEMMING VAN

2

OKTOBER 1959

De lantarens hebben hun licht eerlijk gevangen,
zo straalt het door hun glazen wangen,
en hier en daar door een rustige kier
ziet de Tijd het mee aan met plezier.
Er komt sprake van een geluk.
De zon heeft haar bruggen afgebroken.
Het is om het licht niet meer zo druk
en te veel detail wordt zacht weggesproken.

SIC TRANSIT GLORIAM AMORIS
Hij liet haar zijn hoofdhaar zien en gaf haar bloemen.
Zij nam die aan en keek naar meer.
Zou zij hem straks aandoenlijk noemen:
mijn jongen, of bleef hij maar mijnheer?
Geuren bloeiend koolzaad briefden om
hun oren en bleven in hun haren hangen.
Wie van de beiden zond de vonk van kom
het zeerst, zuchtend: hoe ver zijn toch die wangen?

GOEDE PASVORM
De benen van de wereld gaan in de zon.
Zij komen van overal en als dat kon
van ergens nog daarbuiten.
Dit is geen doen van onvermijdelijk
en ook geen gang uit angst naar lijdelijk.
Het is het plezier van goed te sluiten.
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ONDERDRUKTE

Ze hebben een lantaarn begraven
en zij brandde.
Zo verdween haar goede licht en gave
uit de landen,
waar de Zon regeert
in al haar koppigheid
tot zij raakt uitgeteerd
met haar uitvinding van de tijd.
Er zijn nog wel lantaarns, méér dan een miljoen,
maar die ene onderdrukte moest het mij doen!

IK ZET EEN FIGUUR EEN CIJFER OP
Wat heb ik met die wind te doen?
Ik draai mij naar mijn slaap en ga onder.
Waarom steek ik nog eerst een natte vinger
in de nacht?
Ik moet wel gek zijn, want ik slinger
daar uit mijn vinger een figuur
over het middernachtelijk uur.
Ik zet die figuur een cijfer op,
geen één, geen zeven, geen drie.
Zoek ik in haar markante kop
naar een mislukt genie?
Daar word ik onzeker, zijg als zij en raap
er naar en val met haar in slaap.
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TOT DAN!
Als wij alles weten
vliegt het heelal vanzelf in de lucht.
Zolang er nog één ding is om te meten,
zullen wij elkander moeten blijven eten,
zij het soms met een zucht,
en blijft het heelal bij ons.
Maar ééns komt de Grote Gons en die Bons!
Tot dan!

REALITEITSZIEK
De mens van nu verwacht niets meer.
Hij voelt, wat hij voelt en is er niet
bij achter, ook niet bij wat hij ziet.
Er is, wat is. Een man: meneer,
een vrouw: mevrouw, een kleintje: een kind.
Dan is er ergens nog de wind
en in die wind ruikt hij een paard,
dat schijnbaar al verhonderdjaard
nog met de modernste broden reist.

SLOTREGEL
Het jeukt nu zo lekker in de bloemen,
alles in roze, in witte en gele
figuurtjes, te teer haast ze te noemen
of liever er jeuk mee te spelen.
De dichter weet weer niet waar het te zoeken.
Dit is nu eerst leven! Dit zijn geen boeken!
Raak hem niet aan! Kijk naar zijn mond!
Hij loopt met een mooie slotregel rond
als een territoirmissende, zoekende hond!
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WERELDBEVOLKING
Om de driehoek van mijn neus en mijn oren
meen ik een ver-gezongen koor te horen.
De reuk der straten staat mij er van tegen.
Had dat koor toch gezwegen!
Neen, met een intensiteit nooit eer gehoord,
zingen die stemmen maar: Wij planten voort!

VRAAG HET DE DAUW!
Buiten schold een welriekende bloem
naar een stinkende: ruik aan je reuk!
Heeft die stinkende van woede geschreid,
of schold zij terug: krab aan je jeuk
van je eeuwigheid?
Vraag het de dauw! Hij is neutraal
en zijgt over stanken en geuren
even gevoelig en even egaal,
als over de kelken en kleuren.
Vraag het de dauw,
eer de sterren zijn blauw!
Eer de zon is rood!
Eer de maan kleurt lood!
Vraag het de dauw! Vraag het de dauw!

VERSCHIJNING
Op vijftien februarie verscheen
voor mij in de kant van een
gordijn het portret
van een vernuftig heer,
gekleed in grijs van duiven,
met ogen van witte druiven,
niet vader, niet zoon, al zag ik hem meer.
Soms op de couvertjes van Gillettemesjes, waar ik mij mee scheer?!
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WETENSCHAP
Ze hebben de zonbloem iets ingegeven
en toen beschenen met de maan.
Mensen kennen immers beter het leven
en zo zijn ze gegaan.
Ik dacht al, vanwaar zijn die gekomen
met dat lantaarntje als een firmament?
Is er ergens een bedevaart naar dromen
en wordt die door de zon erkend?

KERSTMUZIEK

Bloesems van muziek ruisen langs de ramen.
Het is niet meer koud in Bethlehem.
Ik lees op de kleurige glazen geen namen
van sneeuwpatronessen, wel hoor ik een stem,
zeer ernstig, omdat ik haast heb te gaan,
soms orgeldiep en aangedaan,
maar toch niet zo luid, dat het bloesemgeruis
verstilt om het Kind van het Kruis.
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1960

TRIO VOOR GABRIEL SMIT
a
Eens hebt gij aan mijn huis gebeld.
Het was een zondagmiddag en niet om half vijf,
en dus nog niet de tijd, dat ik mijn liedjes schrijf.
Ik heb er mijn slaapje voor uitgesteld.
Gij hebt mij gedankt toen om een gedicht,
dat u veel goeds heeft gedaan.
Oud ben ik wel, ik vergeet al eens licht,
maar dit bleef steeds voor mij staan.
b
Nu mijn neus drie en zeventig jaar oud is
voel ik er aan
en denk aan alles wat niet meer zo boud is
of afgedaan.
Ik ruik de geur van witte bloemen gaan.
Ook ik begon met wit,
waar toch al muscus en accacia in zit.
Bengaalse lucifers, rood, groen, en later
de prikkelende essence van mensenwater,
tot mijn grimlachen streek op rijm-viool
elf elegieën voor geparfumeerd riool.
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c
Vroeger schreef ik tegen half vijf
vaak een klein gedicht.
Ik dacht aan muziek en tijdverdrijf
als spelen met het licht.
Mijn ogen zijn slecht en dit
is mij een verdriet. Ik zit
nu te denkan aan Gabriël Smit,
aan half-vijf en aan een klein lied.
Ik hoor een blokfluit, een clavecymbel.
Kan dit genoeg
zijn Gabriël? Harry Prick vroeg
het mij. Zou het zo mogen, Gabriël —
deze kleine rijmen zonder licht
met wat half-vijf en de schijn
van licht, dat ik meer raad,
dan het er schijnt te zijn?

GARDEN 36,

22,

36 INCHES

Voor Hans Roest

De vrouwen in de Tuin der Lusten
van Jeroen Bosch hadden geen groene vlek
in de hoeken van hun ogen.
Of toen niemand kuste
die plek
daar onder de wenkbrauwbogen
en de meisjes toen nog niet waren zo gek
om de authentieke huidkleur te verdringen,
ook dit heb ik getracht in mijn "Garden" te zingen!!
Maar de vrouwen in al wat zij willen weten,
is hun buste, hun taille en hun heupen te meten.
De Blue-Bell-Girls-standaard blijft model
met al de nuances van hun Lido-spel.
De dichter noemen zij daarom wel verrukt,
maar dát is hem toch gelukt.
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LETTER-MEUBILAIR
Er zijn ook letters als stoelen,
letters, waarop ik kan gaan zitten,
zodra ik de aarde wens te voelen
tussen mijn groene verlangens en mijn witte
begeerten vertederd door textiel.
Dan kan ik zo behaaglijk rusten,
glimlachen om wat niet meer kuste
en luisteren
hoe de aarde fluisteren
kan met haar hele ziel.

VOORJAARSLIEDJE, NIET VOOR TWEE ROZIJNEN
Het kleedje, dat ik zal dragen,
wordt nu geweven door de Zon.
Het zal mijn vriend behagen.
Of dit ook anders kon?
Want ik heb toch mijn ogen
om dit te laten verstaan:
wat de vriend van mij zal mogen,
willen wij eens samen slapen gaan.
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GROTE FANTASIE
Bij het zien van een paar laarzen van een complete veld-ornitholoog.
Op al die hoeken van de straten
is de Gelaarsde Kat geweest.
Haar laarzen heeft zij er gelaten,
laarzen zijn niets voor een laat feest.
Toen is die oude dichter gekomen
en zag op al die hoeken dat paar laarzen staan.
Hij vroeg : heb ik iets ingenomen
en zal dat nu zo verder gaan?
Het was een dorstige nacht en hij had niets gedronken.
Hij nam een laars en keek er in.
Hij merkte, er werd iets in geschonken
en dat dit lucht was van een goed begin.
Zo heeft hij veel laarzen leeggezogen
in het electrisch schijnsel van de maan,
maar lucht moest slecht zijn voor zijn zieke ogen,
dus zag hij enkelmaan plots dubbel staan.
Zijn neus was lui, maar had hij goed geroken,
de reuk van kattenpoten werd hem niet bespaard.
Eerst later heeft hij het hardste woord gesproken
van een die vloekt, omdat niets hem bedaart.
Maar ook de nacht raakt op, de klokken eten
alle licht of donker met seconden op
en hij die alles van de Gelaarsde Kat kon weten
kreeg een verkeerde kop.
Hij trok zijn mes en wilde wild gaan snijden
in het toverleer, waaruit elk laarzenpaar bestaat,
dat als de manestralen middernachtelijk glijden
verlaten staat op de hoeken van een straat.
Daar riep een torencarillon hem tot bezinnen,
terwijl de spits zich naar hem overboog:
laat de inspiratie toch de droom beginnen
van een complete veld-ornitholoog!
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EEN TE LANG FEUILLETON

Zij liet haar man haar vrouw zien
en pakte die toen weer in;
maar hij had al raak gekeken,
als had hij een zaak vergeleken,
die concurreren kon
met de zon.
Toch was zij niet zo stralend,
eerst toen zij diep ademhalend
met haar inpak begon,
voelde hij even beven
de gemeenzaamheid van hun leven
als van een te lang feuilleton.

HANDDRUK

Hij gaf haar tenen een hand,
zij wist nu hoe zij kon lopen.
Hij gaf ze niet aan haar verstand,
dus ging zij winkelen en kopen.
Zij kocht eerst wat overbodig is
en toen wat misschien wel eens nodig is.
Dan sprak zij het gekochte vragend aan:
waar komt al dat geld toch vandaan?

LE POÈTE S'AMUSE

Daar wordt de straat met brieven geplaveid.
Zwarte met witte adressen.
Witte met rode uit de rosse tijd
en gouden van schilderessen.
En ik glimlach naar de bomen,
— want ik word haast vier en zeventig jaar —
dat mij deze fantasie nog kan overkomen,
mij en het restant van mijn haar.
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SONATE SIRUPEUSE
Hij heeft die muziek voor zijn costuum geschreven,
met alleen er op
zijn ruige lokkenkop,
maar het was niet het volle leven.
Al wat er roerde in zijn mouwen,
in zijn vest, zijn pijpen en in heel zijn dier
drong naar het parfum van vrouwelijke vrouwen,
helaas, als een gepantoffelde stier.

TRAPPEN EN SCHOENEN
Eens, als ik niet meer ben,
zullen er nog trappen zijn en schoenen.
Die van mij doen niet meer mee.
Het vertrouwde trappenhuis
blijft vol van hun geruis.
Er is een zacht gedein van tree tot tree
en de neuzen zullen nog elkander groeten
om de glimlach van de verende voeten.

VOGELENZANG
Vogels met mist-ervaring
zingen al als om elf uur,
geleid door de vonk-beharing
van het licht in de Natuur.
Wat zouden ze eigenlijk zingen?
Iets kittelends in hun keel?
Ze zingen eenvoudig de dingen
van hun moderne uur in hun geheel !
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SCHULDVRAAG
(Ontmoeting met Claude l'Englouti)
Onder het schijnsel van een doodskisten-maan,
door fluiten, klarinetten, saxofoons voorafgegaan
en gevolgd door harpen kwam Debussy mij tegen.
Cher maitre, nog zo laat op de wegen?!
Niet tevreden met zijn heden,
noch met zijn verleden,
slof-plofte hij onrustig en verstoord:
`Wie is de schuld,
dat ik de Boléro van Ravel niet heb gehoord?!'
Geduld, cher Maitre, geduld!
Uw vraag komt, als een van mijn vrouw, te pal op me aan.
In elk geval, hoe ook, ik heb het niet gedaan,
maar wie dit deed, dat is misschien
in de foto van een kindje te zien.

CHANSON CHAGRINÉ
Aan Jan Hanlo
11 y a de très simples Heures du Berger
aux frontières de l'amour et de l'amitié.
Ne coupez pas ces simples heures en deux
et si, par hasard, ca se fait, le regrette.
Car ces simples amoureux
jouissent de leur Pays du Tendre et ses jeux
avec doigts indiscrets sous quelques gazettes.
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MAN VAN HET BINNENFEEST
Er ligt een witte gek in het bed,
met op zijn feestneus een diadeem.
Wat sluier is er om heen gezet
als bruid voor zijn slapende binnenpret
en zijn mond in de stand van: neem
wat van mijn feestneus en eet!
Dat ik dit nu weer weet?
Ik ben toch de Man van het Binnenfeest
en zeker hier er bij geweest!

GEKGEWORDEN DROMEN
Met haar ogen als chansons van de moderne straat
kijkt zij voor zich uit, langs zijn gelaat,
tot waar aan de wanden van ons vertrek
de tinten van het behangsel worden gek.
Zij glimlacht egoïstisch en niets voor mij.
Zijn er wel twee wezens zo voorbij
voor elkander, die toch nog samenkomen
om te zwijgen over gekgeworden dromen?

HARMONIE
Ergens in de avond spreekt een mond
met de oranje lijnen op de horizont
en gaat dan door het fluisteren
over een bed.
Het is het bed van de complete harmonie
van een alles in het duistere.
Het is een bed, dat spreken kan,
gelijk een vrouw doet met een man
als zij zijn ogen dichtdrukt en zegt: Zie!
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ANGST VOOR BOTERZURE SFEER
Uit de coulissen van een critisch land
strekt zich een behaarde hand
naar het toneel, waar een witte roos
danst... haar glimlach uit een doos:
het is moeilijk naar een haren hand te kijken.
De doos heeft al vier wanden om te wijken
en geen raampjes naar het natuurlijke licht.
Het parfum van een roos wenst geen gezicht
van een hand met een baard, geurt hardop: scheren!
Rozen als ik zijn niet voor te ruige heren!

NIEUWE AANVOER
Er is weer een lading zielen aangekomen
en onder de naties verdeeld.
Zij staat bij het Station der Dromen,
waar hun ouders zo hebben gespeeld.
Ook ik ben zo in de taal verschenen,
ik had mij dit anders gedacht.
Nu wens ik nog enige oudere benen:
`Goede morgen' en`Goede nacht!'

MENSENGEEL
Ik vergelijk een hedendaags geel
op straat met dat van gele bloemen
en kan de mensenvinding niet zo heel
bijzonder noemen.
Ik weet wel, zij kunnen de zon
er niet onder vermalen,
want zelfs als dat ooit kon,
blijft licht nog ademhalen.
Toch is dat geel daar op straat niet dood,
het lijdt alleen aan adem-nood.
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SPEELGOED
Van speelgoed ben ik voortgekomen.
En hoe keer ik weer?
Ik had mijn uur van groots dromen
en soms was ik een heer.
Het geeft bij mijn gaan geen dringen
van rouwend publiek.
Wie herinnert zich nog mijn zingen,
mijn miniaturen en mijn muziek?
Waarom zouden zij ook draven
om die dode P.K.?
Hij wordt toch maar begraven
als speelgoed, dat niets Iaat na.

HET
Mijn arme benen liggen nog in bed
en de zon staat al boven de bomen.
Er is Iets, waar ik niet zo op let
en dat is nu gekomen.
Had ik dan op de kim moeten staan
en Het daar houden onder?
Maar moét ik Het wel tegengaan,
die quintessens van mijn Wonder!?
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1961

LECTURE A VUE
Voor Harry G. M. Prick
Toen hij zo bladerde in een ongeklede vrouw,
die hem van pagina naar pagina verwees,
vroeg zij glimlachend: Wel! en lees
je graag in mij ?
Ik vond het prettig en een uur
is in jouw paginering zó voorbij.
Als onachterdochtig kunstenaar
zweer ik je bij al wat goed is, schoon en waar:
dat is nu eens iets anders dan het zuur
van de Nederlandse literatuur,
die maar te zeer door Vondel werd gepruikt
en te vaak naar de mazen van de Bijbel ruikt.
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DÉMASQUÊ
In zijn onschuld zat een peperkoeken jongen
naast een peperkoeken meisje in een zaal.
Zij spraken eerst, vertelden toen en zongen
als steeds en overal 't gelijk verhaal.
Toen vroeg het peperkoeken meisje: 'ken je fluiten?'
Dat is wat elk verhaal zo illustreert.
De peperkoeken jongen zei: 'ik ben van buiten
en heb dát fluiten nu juist niet geleerd.'
`Ben je zo'n kenner van de blauwe luchten
en zulk vereerder van de vlinderkoningin?
Dan moet je voor mijn zenuwliedjes vluchten,
want ik ben, onverkleed, een zwarte spin.'
`Dan ben je juist het wezen, dat ik zoek!'
Ik dacht al lang: je bent geen peperkoek!'

IETS VOOR IET ZEGUERS
(Dank voor haar interview)

Dit is iets van de dichter van het licht
en van de multipele kleuren.
Hij ziet in alle bloemen een gezicht,
dat kijkt om groene-planten-deuren.
Wat doet hij nu? Hij neemt het interview en legt
het voor de bloemen in de zonneschijn.
Zo dankt en eert hij het eerst recht
en wat dat is, laat dat zo zijn.
Al is dit kleiner dan een groter lied,
het is toch Iets voor Iet.

ER IS EEN LANDSCHAP
Er is een landschap: luisteren staan.
Er is een landschap: groot gerief.
Er is een landschap: slapen gaan,
maar er is ook een dief.
Die steelt het poortje van de droom,
legt het op de ruisende stroom
en zet dan over naar zijn lief.
Dat lief was eens van luisteren staan,
dat lief was eens van groot gerief,
dat lief is weer van slapen gaan
en neuriet om dit motief.
Gij, die nog jong zijt, kunt dit landschap aan,
ik krijg mijn jaren niet meer ongedaan.

LUILEKKERLAND
Daken van boter, muren van meel,
ramen en deuren van suiker.
Ik weer klein kind, met een rappe penseel,
half met een kwast, half met een ruiker.
Zo speel ik de huizengebruiker.
Wil je mijn klein rood tongetje eens zien?
Dat kan, als ik iets er mee verdien!
Meisjes toon ik gratis haar vermiljoen.
Gratis? Nou ja, wat wil ik er voor doen?!

VERSTROOIDHEID
Ik houd een oor aan het appelmoes,
als luister ik naar tuinbouwberichten
over de bloeitijd te komen
aan de appel- en andere bomen.
Dan wend ik mijn kop, of dat daar kon?
naar de glimlach van Vader de Zon
en dank Hem namens mijn gedichten.
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ZONGEPLUKTE BAZUINTJES
Tot hen, die wel
eens kleine bazuinen uit de zon plukken, tel
ik mij ook. Maar ik zoek de stilte voor mijn spel.
Deze stilte zijn kleine groene bollen,
die licht en donker om elkander rollen
en schuiven in een durend trillen,
van zich te geven en te nemen willen.
Mijn kleine bazuin voelt zich soms machteloos
in deze wemeling, en in de vreugde om de ronde
die met een A begon de
lentelijke bazuinerij
verlang ik toch naar de z in de doos
der sluiting,
dat deze uiting
van muziek, dans en stilte weer zijn voorbij.

MUZENSOEP
Iedere dag vindt mijn kindje van 74 jaar
zijn bordje van figuur-vermicelli klaar,
en lepelt het met stijgende binnenpret
de muzenletters uit het Alfabet.
Het gaat dan voor de spiegel staan en vindt het goed,
dat het morgen dit gelepel repeteren moet.

DROOMPRIK
Er polst een insect mijn aangezicht.
Daaronder begint het te dromen.
Er buigen rookslierten voor het licht
en het zilver krijgt bruine zomen.
Hoe ook, daar wordt diep nagedacht:
zijn mijn wimpers dus neergestreken
tussen de stilte van de manenacht
en is dat insect geen eigen teken?
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DAT WOORD
Ik herinner me nog dat Woord te zijn geweest.
Ik zwierf er in al de uren
van de lucht
en hoopte er in te duren
tot de grote vlucht
van overgang.
Maar de lucht wordt even oud
als mijn gedrag van letters, en even koud.
Zeker, ik wrijf nog enig gezang
aan de wangen van het licht der vuren.
Voor hoe lang?!

WOORDENKRING
Het kind heeft maar een kleine kring van woorden
en loopt daar gezellig in rond.
Alles in de lucht, te land en te water, heeft gouden boorden
en schijnt kind-gezond.
Zo draaft het op zijn kleine schoentjes naast
zijn moeder, die huisnummers bestudeert
en hem in haar huishoudelijke haast
de eerste rijmpjes leert
in het moderne verkeer, en even lacht.
Heeft zij aan rijmpjes van verkering gedacht?

LACHEND RIJMPJE'S ZWEMDIPLOMA
-

Lachend-rijmpje zwemt langs mijn buitendeur:
`nog altijd als huisnummer een margriet?'

`Een andere bloemenstraat ken ik hier niet!
Lachend-rijmpjes bekennen liefst geen kleur.
Ze dragen wel viooltjes in hun ogen,
maar uit die bloempjes steekt een speld of een naald,
al is dit als zij lachend-rijmpje-zwemmen mogen
soms onbepaald'.
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MEISJESFIGUREN FLUITEN
De jongens beginnen meisjesfiguren
te fluiten onder de sterren, want
jongens en meisjes moeten haast naar bed.
Ze zijn nog te jong voor verliefde avonturen,
staan onder lantaarn aan de kant
van de huizen, maar weten al: voor een trompet
is dit nu niet het uur.
Zij schuiven samen.
Om elkaar voor het slapen gaan nog eens te ruiken?
Zeg het liever met de lippen op de pruiken!!!

WAAR IK NAAR LUISTER
Het is geen concert-stem,
maar die van een gewoon meisje,
dat straks geen concert-kind,
doch een gewoon kind kan krijgen.
Een gewoon meisje neemt het met haar wijsje
niet zo nauw.
Niet dat het minder speels zou zijn
en meer mode.
Zij is egaal als moeder en vrouw
en misschien meer stuk zonneschijn,
en meer is er niet node.
Pop, spel, elk met hun apart refrein
zocht ze niet in de concert-bode!
Laat mij nu weer zwijgen!
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RUISEN
Als ik de boom,
die ik nu droom,
aan de rand van het klavier zet,
kan ik er dadelijk water bij spelen.
De blaren zouden zich gauw vervelen
en daar heb ik steeds op gelet.
De lucht wil er wat blauw voor afstaan
en als de toetsen op en neer gaan
rijst vanzelf een ander blauw meer groen
uit de rimpelingen van het water.
Verwonderd kijken de blauwen elkander aan:
Wat komen wij eigenlijk samen doen?
Ruisen, ruisen. Waarom?
Dat vertellen we elkaar eens later!

ALLROUND JANSEN
Alles is Jansen, alle knop en vrucht,
bergen en dalen, wateren en bomen.
De wind wil met de bloesems dansen.
De zon is Jansen en met hem de lucht
en alles wat mij maar kan overkomen.
Ik ben voor niets beducht,
ook God is Jansen.

PIÈCE HÉROIQUE
Ik heb die dame van ter zij bekeken,
er was niets aan:
geen goede eigenschappen, geen gebreken
en het neutrale kan ik niet verslaan.
Waar ik hier niets om op te schieten vond,
boog ik mij naar de bloeiende landschapsgrond
en plukte de eerste bloem de beste van het veld.
Ik bood haar die. Zij zeide: dank je, held!
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GODS MANDOLINE
De nacht staat op de Turennestraat.
Een oude jonge dichter is opgestaan
en stilletjes naar het raam gegaan.
Waar is de avondster van straks en waar de maan?
Een wijze glimlach trekt over zijn gelaat,
hij denkt aan mooie boeken,
om er bebeelde illustraties in te zoeken?
Maar wat is dat alles tegenover dit Ene?
God laat de sterren van Zijn Mandolien
aan fluisterende dienstdoende nachtbloemen zien
en wil de dichter misschien
dat speeltuig wel even lenen!
TITEL
Ik lig in bed
een titel niet te vergeten
en zeg hem op en zeg hem op.
Is het een titel met een poppekop
of een met een karakterkop?
Het is nog te vroeg dit precies te weten.
Vraag mij evengoed naar de identiteit
van alle soorten eeuwigheid!
NYLONS-PARTITUUR
Ik ben het niet eens ermee:
de muziek begint niet midden in een dij
en fluitbegeleiding hoort er niet onmisbaar bij.
Het is ook geen muziek van een én-twee
of van een één-twee-drie.
Maar wel van een vleselijk genie,
dat aan geen kinderen denkt en zuiver speelt
met wat de opperhuid fraaier verbeeldt
dan de Burgerlijke Stand ons ermee verveelt.
917

NON-FIGURALE VRIENDSCHAP

Ik had een vriendin.
Zij was een nicht
van de eerste lingère
van een melomane koningin.
Waarom ik dit dicht?
Ik heb die vriendin niet meer
en toch is zij niet dood.
Is mij dat misschien egaal
en een leer?
Worden oude vriendinnen niet non-figuraal?
AIR DE DISCIPLINE

De personeelsleden van het klavier,
de zwarte en witte toetsen,
liggen in octaven van plezier
en verdriet te wachten. Ik moet ze
onderdrukken, wil ik ze horen.
Ja, ik ben hier
en kom u storen!
Zij geven graag toe,
weten mij gauw te moe
en glimlachen om mijn oud verhaal: dat één toon
is altijd schoon!
Maar mijn vingers blijven de wenkenden,
hier zijn geen andersdenkenden.
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AL ZINGEND ZONNEKIND
Ze hebben een kind onder de zon gevonden.
Het zong al.
Ook ik kwam daar langs en keek.
Ga jij door, zwarte man, je bent maar een leek!
Mijn vader is de zon
en mijn moeder van hemelsblauw!
Dan word jij een geniale leeuwerik,
maar niemand blijft je trouw!

BLAUWE HANDDRUK
Daar uit dat raam komt een hand boven de straat
en drukt iets in de lucht.
Is zij van iemand zonder toeverlaat
of voor slecht weer beducht?
Prachtige blauwen lucht geeft ik een hand
en graag, maar niet allen.
En alleen als zij mij bevallen,
mij en mijn hedendaags-beperkt verstand.

BRIEVEN VAN EEN WAAN
De moderne kleur van de maan
hangt in de stad tussen huizen en torens.
Zij is weer langs haar tijd van horens
en de muren kijken elkander aan.
Zij zien elkander zo licht gelijnd
en geloven in elkanders muzieken.
Is de moderne maan niet toch een antieke?
En de muren door motorgeraas verfijnd??
Of zijn het maar brieven van een waan:
eeuwige verbintenissen aan te gaan???
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HEMEL EN AARDE
Vannacht hebben bijen vóór het firmament
een boek geschreven.
Tegen de aarde liep een kleine, zwarte vent
te sputteren: in héél mijn leven
zag ik nog nooit zulk gewemel.
Eén pond bijen, tien pond sterren,
goed geroerd met gouden inkt,
dát is de hemel!
Maar over de velden bromt van ver 'n
dronken boer met grauwe baard:
hoe groeizaam het des nachts hier stinkt,
dát is de aarde.

LEEN-MAN
Er hangt een zieke in de grauwe lucht
en vraagt naar wielen,
een voor zijn hart, een voor zijn ziel en
twee voor zijn benen.
Ik zal ze je lenen.
Maar ik moet ook nog een stuur!
En de dichter knipt ze al uit het zonnevuur.
Dat kan mijn schaar alleen, als de hemel is open,
daarom leen ik maar en wil ik niet verkopen.
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LUNATISME
Spreek ik met het zilverig gesteente
van de knappe Maan?
Kunt gij mijn aards gebeente
hier zien staan?
Dan maak ik voor u zeven passen
in uw beste licht,
dat van uw invloed op de gewassen
en op mijn gedicht.
Ik ben niet aan het verkinderen.
Hier beneden knalt het vlot tumult;
maar mijn zucht naar de stilte van de gindere
is dat alles schuld.

MATROZALIA
Een vlieger met zijn rode vlerk
drijft tussen de blaren van een berk.
Dat is geen berk, dat is een havenplan.
En ik werd een matroos er van.
Oceaan van lucht, zo breed en blauw,
ik werd je diep-matroos vandaag!
Zingt daar niet een jonge vrouw:
dan word ik jouw matrozenkraag?
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PAARDENSPORT
Vrouwen met kanonnen
in hun kousen
hebben het over de wereldvrede,
in een adempauze
vóór het zonnen.
Zij durven niet aan het brede,
al werd hun welzijn juist daarmee begonnen.
Soms fluisteren zij, trots behaard:
geef ons de rij-dijen van amazonen
en de volkomen éénwording met het paard.

TEXTIEL OVERLEG
-

Ik hoor de naaimachines weer stikken...
Ik kleed zoveel meisjes met
de confectie van mijn blikken.
Voor kleding naar maat ben ik te oud.
Goede oom, ga jij maar gauw naar bed!
De aarde wordt voor jou te koud.
Wij zullen wel zorgen,
moeten en mogen.

WENS-STAD
Ik wil u mijn wens-stad laten doen
en leid haar straten langs de deur.
De muren zijn oranje, geel en wit
waarop een bessenvlindertje zit.
De ramen zijn roze en vermiljoen.
Alles is er in een warme kleur,
alleen de huisnummers zijn meigroen.
Dat een blauwe hemel er boven domt,
daar kan ik niets aan doen!
Zo ver reiken mijn wenskwasten niet.
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WERKMETHODE
Ik haal het kladje van een nieuw gedicht
uit de bovenste voorraadstade
van mijn bureau, houd het tegen het licht
en ga over tot de daden
van mijn dag.
Te midden van de schermutselingen
van de pen met het papier hoort men mij zingen,
gelijk een oude veteraan,
bij de herinnering aan zijn vaan.
Dan steek ik mijn wapen in de schede:
Zon, lucht en groen, 't is weer genoeg voor heden.

IN DUBIO
Wat lopen al die zonnestralen daarbuiten
toch met hemelsblauwe ruiten,
of zij iets hebben vergeten
en zij niet meer weten
waar ze te leggen.
En ik sta hierbinnen

glimlachend te fluiten
en mij te bezinnen
of ik het hun wel mag zeggen.

ALS DE LUCHT WORDT GROENER
Er naderen woorden als klerenhaken,
daar hang ik mijn gedichten aan.
Wij kijken wel als beregende daken
en goten, maar ik zeg: Wij gaan!
Zo komen wij in een ontloverde laan,
daar voelen wij ons opgeheven,
wij krijgen er nerven en aderen
om voortaan als groene bladeren
te leven
en zo het licht te verstaan.
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IN- EN UITWENDIG
Bloemen-binnen zijn nooit als bloemen-buiten,
die familie van mijn oude wangen,
wanneer ik dat wil verlangen
om in teergetinte ruiten
op de stengels van hun eeuwig groen
spelletjes met stralen zon te doen.
Eigenlijk daar kindertekeningen
met mijn vingers op hun kelk te zingen
en te luisteren met mijn oren-guiten
hoe de lange zonnevonken fluiten,
om met een haast gezellige zucht te treuren:
Kon dit de bloemen-binnen ook eens zo gebeuren!

VERENIGD LAWAAI
De wanden van het heelal
worden weer met stembanden van contra-tenoren behangen
en de ogen van de bomen vragen
in dat teervoorjaarswelbehagen
niet naar het einde van dit soort gezangen.
Zij weten niet meer, wat te verlangen,
ja toch, de nacht met de stilste uren
zonder lampen en zonder vuren,
zonder rumoeren van motoren
en het kermen van contra-tenoren,
een heelal dus zonder licht en oren.
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NOG ALTIJD LIEDJES?
Zijn dat liedjes,
die tot onze vegetatie behoren?
Ik veeg ze bij herhaling van mijn lippen.
Maar zij willen blijven slippen
en draden uit mijn mond.
Daar beginnen ze weer van voren
en ik knijp er mijn zakdoek om.
Want ik wil mij niet laten storen
door hun vulwerk, daarvoor zijn zij te dom.

HERINNERING
Dit is je gezicht van 1920
en wat kom je nu in 1961 daarmee doen?
Ik zie, je bent niet meer zo warm-tintig,
maar och, mijn haar is ook niet meer groen.
Je ogen werden hele foto-albums,
de mijnen bedreven eveneens het vak.
Eigenlijk zijn wij beiden haast gelijken
en onze schoenen versleten naar het Niets.

Halt, daar staat een paal en een wereldfirma
van de mensbekleding voor vrouw en man
verklaart ons, hoe men ons dat Niets bekleden kan.

KOP-VARIËTEITEN
Het doodshoofd van een poppekop
op een paar witte schoenen
komt achter me aan, en in galop,
om mij te zoenen.
Dat is dus wat je hebt gedroomd
en daarvan heb je zo gesprongen?!
Mis, Mrs., van de inspiratie als betoomd,
heb ik je karakterkop bezongen.
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RODE MANTEL
En komt er dan een vrouw met een rode mantel aan,
stil staat de straat en ik kan niet meer gaan,
tot ik een wenk krijg en weet: ik moet.
Maar dan heb ik de vroegere klaproos ook gegroet.
Zij is er een van uit mijn eerste korenvelden,
van toen we elkander deze toekomst al voorspelden.

ONGESCHOREN
Haar enkels werden zonder kousen geboren.
Die bleven niet zo.
Een kwart eeuw later zat zij onbevangen
in de gladheid van haar wangen
naast zijn bureau.
Hij was niet geschoren
en had zich dit als stoppelveld verbeeld.
Dit werd hein niet verheeld.
Hij beriep zich op jeugd, klaprozen en koren
en het oudste mensenspelletje daarin gespeeld
en vaak verloren.

IN DE LENTE OP WEG NAAR SCHOOL
De kinderen gaan in hun vrouwtjes
en mannetjes naar school.
Er zijn roodjes, geeltjes en blauwtjes.
Horen zij plots een viool?
Zij beginnen onstuimig te springen
en hun sprongetjes te zingen.
Is dat om wat de zon in het groen
blijft doen?
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OGENBLIK
Er is maar water en lucht
en in directe aanwezigheid
alleen dingen die zeggen, soms met een zucht:
`hier ben ik', en vragen: 'ben ik niet op tijd?'
Waar zijt gij dan? Ik zie u niet!
Ik voel geen beentje, zelfs geen poppenrokken.
Is hier dan maar van schoonheid op sokken
in dit eentonig water- en luchtgebied?
Daar krijg ik aan mijn slaap een vlindertik.
Hier ben ik, niet op tijd, mijn naam is Ogenblik.

METAMORFOSE
Toen zij nog een schilderij was, werd zij veel gegroet.
Zij was ook een prachtige verschijning.
Nu die tijd voorbij is en zij moet
worden tekening licht men de hoed
niet meer zo vaak voor haar.
Toch is dit geen verval, eer een verfijning.
Glimlachend fluistert zij: ik wen er
me aan en groet de nobele kenner.

GELUKKIG RIJMER
Er is leven in vele modellen,
ik leef in dat van een mens.
Niet te zeer peinzen om het periodiek vervellen
van mijn anti-speelse grens.
Gelukkig, ik kan het woordje mensenzoom
gemakkelijk rijmen met dat van dichterdroom.
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DROOM VAN EEN OOGZIEKE
Vannacht had hij de ogen van zijn zuster
en droeg de zijne in een bril-étui.
Hij bood ze me aan. Ik voelde mij geruster
en meer nog toen hij zeide: Kijk en zie!
Glimlachend dankte ik: jij, jonge vriend,
ik heb dit nobel aanbod niet verdiend,
want ik acht je een nog groter edelman
als ik de ogen van je zuster hebben kan.

BOMENPOST
Vannacht heb ik mijn raam opengedaan
en ik zag de bomen vol groene brieven staan.
Er stond ook iemand te lezen,
iemand zo lang als een stam,
en die er brieven in zijn vingers nam.
Wie mocht het wezen?
Het rook niet direct naar vrouwen,
als wel naar katten in de struiken.
Toch had het mijn vertrouwen
en terwijl ik zo stond te ruiken
hield hij vingers in de vorm van een v
en wenkte mij : kom mee!
Dat heb ik maar liever niet gedaan:
nieuwsgierigheid is niet mijn vak,
ook niet naar groene brieven aan boom en tak.
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PATER IGNOTUS
De hemden verlaten de ateliers
en verdelen zich langs straten en wegen,
maar dat eene, dat is een persoonlijkheid,
komt een ambteloos beeldhouwer tegen,
die keert van het vissen in het riet.
Hij benadert haar en zegt: jij hebt genie!
Maar als alle wezens van die trant,
zegt ze met haar tong op de rand
van haar lippen: kijk en zie,
ook ik ken mijn vader niet!

TULPEN
Het ruikt naar lijken van tulpen.
Zij waren eens geel, wit en rood.
Er vreet een bederf aan hun randen.
Ik raak ze niet meer met mijn handen.
Voor mij zijn ze dood.
Toch rook ik ze liever begraven,
maar zelf mag ik dit niet doen.
Wel kan ik de lamp laten schijnen,
bezorgd inspecteren de lijnen
van de bloemkelken en van het groen,
buigen naar de stervende verf
en luisteren naar het bederf.
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PORTRETJE

Het is zes uur op die jas
en om de knopen misschien iets later,
maar toch iets vroeger dan om die das
met dessin van kwadraten kleur: water.
Het pamfletje erboven zegt mij niets
en ook niet de lipstick-contouren.
De ongeverfde ogen geven teken van iets,
dat jongeren vermag te vervoeren,
maar dat mij, na mijn vier en zeventigste jaar,
doet zuchten: wat was alles eens schoon, en goed, en waar.
MET MUZIEK GEZEGD

Om wat ik de eerste minuut heb gespeeld,
lachte de tweede minuut mij uit.
Het begon al uit partituur vergeeld
en heeft mij toch zelf al gauw verveeld,
dus: weg met die fluit!
Toen werd het aan de piano geprobeerd.
Daar vernam ik veel van, tot ik ongekeerd
ben gaan denken aan vrouwen en octaven.
Maar ook deze muziek is al begraven.
ROOK, GETROMMEL EN GEROMMEL
Hij speelt niet met tien vingers, maar met tien sigaretten

en de zwarte toetsen worden blauw.
De dode componisten kunnen het niet beletten
en ook niet meer krijgen berouw.
Er is niets aan te veranderen
in deze tijd van moderne rook,
maar of de toetsen nu branden er
betwijfel ik ook.
Wij leven in een tijdperk van algemeen gebrom
en de muziek werd zeven oktaven: trom!
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MEDISCH ONDERZOEK
Straks wordt het nieuwe mensenvlees
in uniformen gedaan
om naar het front te gaan.
Ik ben altijd het jongetje geweest
van de meizoentjes en zou daarbij zijn blijven staan
sinds mijn vierde of vijfde jaar
op het toppunt van mijn rood haar.
Al toen speelde ik graag op de fluit,
maar de medici zoeken dit wel verder uit.

VOORJAARS REK TIJD
-

Zij is in haar rek-tijd
en ligt op de trap,
een rosse menselijke poes.
Achter haar wimpers van strek-tijd
blinken haar ogen in een roes
van verwachting naar de tere grap
met haar lenden en wat haargekroes.
Waarop wacht je nog, man?
Op iemand, die volmaakter zwijgen kan.

HET PRETTIGE VOORUITZICHT
Ik neurie mij gezichten ter reserve,
straks moet ik nog zo vergaan,
om eindelijk na mijn te lange zwerven
voor altijd alleen te staan.
Ik ontmoet er de Grote Rover,
eisend mijn geld of mijn leven.
Ontdaan van al mijn mensentover,
zal ik hem een snuit uit mijn reserve geven,
en al weet ik niet wat hij doet,
het kan niet beroerder dan goed.
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GETUIGENIS VAN EEN NIEUWE HOED

Ik kijk naar de schoentjes van een vrouw,
die een nieuwe hoed heeft gevonden.
De oude luchtkleur kreeg een nieuw soort blauw
met lijntjes zon om de rand-ronde.
Ik glimlach om het ritme van haar hakjes.
Zij stempelen de tegels van de straat
tot brieven van vreugde naar haar formaat
te lezen door haar lippen als gebakjes.
Ik weet niet meer, wat ik het liefst zou zijn,
haar schoentjes of haar nieuwe hoed,
of de benijde curve van haar lichaamslijn
nu ze mij zo begrijpend groet
met een hoofdknik van haar nieuwe hoed-verstand
en een wuif van haar linkerhand.
LIEVELINGSDICHTER

In vele landen wonen sommige mensen.
Wat zijn die sommige mensen nu aan het doen?
Kijken zij onder de zon naar elkanders wensen?
Of blazen ze fluit op de vorken van hun fatsoen?
Het is niet te veel muziek die ik hoor,
maar er is wel een fabelachtig licht
in brilguirlandes van het ene naar het andere oor
en ik, die glimlach om hun prominent gezicht.
Ja, ik ben er ook, ik die zoveel sommigen ben,
ik, de lievelingsdichter van: Ik ben, die Ben!
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MODERN GEBED
Mijn nieuwste gebeden zijn van gas
en zo vermeng ik ze met GAS.
Met het GA s dat Alles draaien doet
en wil dat Alles zaaien moet.
Dit alles met de schijn,
dat er maar twee gassen zijn:
GA S en gas
en dat van mij in een zonneschijn
als in een cultuur onder glas,
want in dit leven is Uw GA s-cultuur
voor mij ontstellend lang en hard en duur.

BEJAARDEN
Een bruine broek loopt achter een blauwe rok.
Vroeger klingelden daar klokjes in
en nu is het er zo stil.
Dat was in de tijd van: Ja, ik wil —
en ook wel later dan bij dit fris begin.
Rok en broek lopen wel niet op een stok,
maar de oren van vlees werden er van tin,
de wangen van karton,
de handen van stro
en de voeten evenzo,
de borsten van balkon
en niet eens als een in de zon.
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NIEMANDISME
Als ik eens niet was geweest
en dus niet had bestaan,
wat zou dat Niemand-van-mij dan feest
vieren en met Niemand-vaantjes gaan
om de hoeken van de straten
van Niemandsstad in Niemandsland!
Ik ben wel van God verlaten,
laat mij toch eens lachen achter mijn hand
om zulk een begenadigd lot!
Neen, liever glimlachen, anders hoort het God!
ONGEWENSTE INFORMATIE
Een vraag sloop onder de rand van mijn hoed.
Ik liet haar niet in mijn schedel.
Vragen weten dan hoe het moet
en ik luisterde al naar haar gevedel.
Kom wat dichter bij mijn oor,
muziek van vrouwenharen in die doos
onder de roos!
Ik verneem niet meer te veel
en vergeet te licht!
Maar toen greep ik die vraag bij haar keel
en kneep die dicht.
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TROIS ÉPITRES DÉDICATOIRES

(in een exemplaar van de Carmina matrimonialia)
Alles te zeggen met alles te zwijgen
in een paviljoen van stil verstaan,
alleen soms luisteren of er breken twijgen
en dan de Dood jaloers voorbij zien gaan.

(in een exemplaar van Standard book of classic blacks)
Al mag het groot publiek dit soms ook wanen,
niet iedre zoeker is gemerkt tot gek
en grijs wordt teer, als zich het wit der zwanen
kan mèngen met de nacht van 't Classic Black.

(in een exemplaar van Phototropen en Noctophilen)
'k Heb geen gehoor voor wie zegt: laat toch lopen
die dichter zo belust op phototropen,
maar ik luister graag naar hen aan wie bevielen
de spiegel-stilten van mijn noctophilen.

WOEDE OVER EEN AARDBOL
ZONDER KEMP-LAND
Hier slaat mijn zwartste uur en niet
om mijn lichaam als centrum van pijn,
maar wijl mijn gezicht een aardbol ziet
zonder 't land, dat er toch moest zijn.
Klein, heb ik mijn kinderborst gehoogd
en mijn neusje snoof fier aan de lucht,
wanneer ik mijn naam met een lichte boog
aan de Zuidpool las, als een merk op een vrucht.
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Ik weefde om die naam menig avontuur
in sneeuwstorm en grotten met baarden van ijs,
met Erebus en Terror in donker vuur
bij zeegroene vorst en sneeuw rose op grijs.
't Was de Poolkoude niet, die mij neuriën deed
of het spel der verhevelingen met de zon
- ik bevroedde in die Poolnamen héél veel leed -,
maar van trots, dat dit met mijn letters kon,
met mijn K, met mijn E, met mijn M,
met mijn P, zong mijn kinderstem!
Zo heb ik veel jaren de globen beschouwd
en de voorhoede van mijn blik
op een aardbol vorste eerst, hoe er stond ontvouwd
het land aan die Pool met de naam van mijn Ik.
Nu brandt dit uur van vernedering
mijn geklop in de slapen ontstoken-rood,
om dat land in het ijs, waar ik niet meer om zing
en dat ging met mijn werelddroom dood.
Ik draai het afzichtlijk mirakel rond,
een nuchtere, moderne bal,
die ik liefst vernietigde met mijn mond,
mijn tanden, mijn fluimen, mijn gal.
Daar rolt nu mijn onheil, mijn tragedie.
Ik schopte die bol met een keihard schot
en schoon ik een deuk aan de Zuidpool zie,
die Zuidpool is nog niet kapot!
En dáárom is Kemp naar de Pool gegaan
en voeren zijn manschappen mee,
dat ik hier nu bij zulk een globe moet staan,
zonder K, E en M, zonder P!
Wie moeten wij samen klagen aan,
wij, mijn koene Engelse homoniem
- deze smaad door een tijdige dood ontgaan -,
en ik, die nog gloei van de striem?
Waar is de ontwerper van die bol?
Werd die bol om die éne naam te duur?
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De poolstreken daar zijn toch niet te vol
voor de ruimte van zulk een gravuur!
Er is plaats voor mijn magnifieke naam
en Ld. is toch land bij ons en ginds.
Er is voor die plek ook geen andere faam
van thans of sinds!
Of werd de graveur per letter betaald?
Waaróm zich dan niet tot mij gewend?
Betaald had ik gaarne de tijd van zijn naald
en ik vijl aan geen prijs, als bekend!
Ik moet nu symbolisch iets gaan doen,
waardoor ik mijn woede sus,
al beef ik ook even voor mijn fatsoen.
Maar wil de beschaving een aardbol aldus
met de naamroof van een onweerbaar land,
ik steek in mijn furie de bol in brand,
vloek bewogen met mijn bejaarde stem
de naam van de ontwerper en van hem,
die de raad gaf, dat zonder K,E,M,P,
dit wanproduct te land, lucht en zee
in de handel en in het verkeer zou gaan
of voor de jeugd als leermiddel staan.
En over de as van die aardglobe reik
ik voor 't laatst langs dovende vlammen mijn hand
aan de geest van die andere Kemp en ontwijk
ik voortaan dit verstoten land.
En draai nu maar Aarde zonder K,
zonder E, zonder M en zonder P!
Ik kijk je, als onwaardig, toch niet meer na,
sinds Ik niet meer draai mee!!!
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AAN ADRIAAN ROLAND HOLST
De dichter, zeer door U benijd
en die zich schijnbaar kan bevrijden
binnen de verfdoos van de Tijd,
moet vaak verzwegen lijden,
want hij weet niet, hoe dat het gaat
en wat de zin van zijn verdriet is.
dat hij zich weigeren moet aan wat bestaat
en maar moet houden van wat Niet is.

TRIO VAN DE KUNSTEN VOOR DE NACHT
VAN DE HEILIGE GEBOORTE
Een penseel vol slapende oogjes en lipjes,
een pen vol krullend haar,
een piano vol hoge sterren-stipjes
kwamen om die tijd weer bij elkaar.
Glimlachend stonden zij zo te kijken,
toen vroeg een van de drie: is het gebeurd?
Het penseel gaf het eerst de innige blijken,
van wat het had gekleurd.
De pen schreef als steeds haar haaltjes en lijntjes,
maar letters zijn ook krullen van oor tot oor.
Het Kindje begon weer te leven en fijntjes
keek het van tussen de krullen door.
De grote piano, naast kleine penseel
en pen een firmament, deed nu zijn best
voor de faam van zijn wereldmerk met ras gespeel
en sprong van Mont Blanc naar Mount Everest.
Zijn 'Ere zij God in den Hoge' steeg en steeg,
er waren blijkbaar ook tonen zonder snaren
en toen hij na de laatste maat bevallig neeg,
wilde het applaus van de sterren niet bedaren.
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Het penseel greep de pen om de hals, als bevlogen
dansten zij de Ronde van de Heilige Nacht
en zongen met de piano: "Ere zij in den Hoge
het Kindje, dat ons weer heeft saamgebracht!”
HET PAAR

In de Goede Liefde worden beiden even rijk
en 't rytme van hun voeten wordt gelijk.
De Aarde, die zich voor de man steeds iets groter strekt
en door de vrouwenvoetjes kleiner wordt ontdekt,
spreidt zich onder beiden normaal
als elk bezongen ideaal.
Wat is het stil?!
Daar komt het Paar en gaat
aan mij
in hun begenadigde staat
voorbij
en ik, schoon ongewijde, hef mijn hand
ten zegen
over hun hart en hun verstand
voor alle wegen
naar het Beloofde Land.
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1962

TRAJECTUM AD MOSAM DULCE SONANS
Voor Burgemeester Mr. V.T. Baron Michiels van Kessenich

Ik luister naar de solfège van de Maas.
Zij ruist langs kerken, park en bezige straten
met coulissen van stedelijk geraas
in een architectuur, die ons niet kan verlaten.
Vandaag is er iets anders toch, iets van een eer
met cijfers 25 de gevels decorerend,
maar uit de zilveren kern verneem ik nog meer,
daar is iets innerlijks repeterend.
Ik hoor de improvisatie van een melodie,
zij vloeit de parken uit, de bruggen op. Ik zie
in de geest de vingers, die haar wekken
over de zwarte en witte toetsen strekken.
Soms luidt die melodie symfonisch uit,
hoe dichter men het centrum van de Markt benadert.
Waard blijft het naar dit markant, voornaam geluid
te luisteren, vooral als men vergadert.
Hoe kan het anders, dat de Maas, de Raad,
de kittige meisjes in de Grote Staat,
korpsen muziek, dwaze en wijze burgerij
plezieren op deze Dag van feest in Mei!
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II

MAASTRICHTSE ASTRONOMIE

Maastricht kijkt met Maastrichtse ogen
en zegt de bruggen goedendag.
Vlinders komen er over gevlogen,
de Maas ruist met haar breedste slag.
Ook zij, die niet achter de sterren geloven,
glimmen de unieke Maastrichtse lach,
want niemand wil hier de sterren doven,
dan dooft hij ook die van zijn vlag.

III

HET ENIG NODIGE

De Schaduw van de Aarde is de Nacht.
De Schaduw van Maastricht daaraan gelijk.
Omdat mij niet een graf in het Westen wacht,
beidt dit mij op het Oostermaas van Wijk.
Toch komt er nu en dan met modieuze ogen
een nieuwe Muze over mij gebogen
en fluistert: kijk.
Maar luider dan, hoor ik haar vragen:
Dichter, heb je ook een wagen?

ALS HET LICHT ZINGT
Als je de helft van deze bloem ruikt,
ruik je de andere helft van de zon.
Of gaan in je neusgaten de sterrebeelden
niet rond?
Waar heb je dan je gezicht verstuikt?
Waar blijven de hijgende weelden
van je mond?
Ben je dan niet meer dan die kleine jongen
daar naast zijn vader vragend in de lucht,
waarom het licht komt aangezongen
en hoe de bloesem wordt een vrucht?
941

HIMSELF
Er is een Land-van-niets-gebeurd
en een Rijk-van-niets-verkleurd,
daar zitten de bomen op groene stoelen
aan elkanders bladeren te voelen.
Zij wachten op iets. Een dochter? Een zoon?
Er moet iets komen, het is al na.
Daar staan zij op. Misschien een toon?
Het is niemand minder dan

P. K.

LEEDVERMAAK
Een jonge vrouw loopt rond een bloem te schreeuwen
het leed, dat zij van anderen heeft gehoord.
Of al de bloemen samen er om geeuwen,
heeft haar nog nooit gestoord.
Niet alle bloemen delen in die eer,
hun aangedaan om een jonge heer.

MENS-SCHEMERING
Terwijl ik dit schijnbaar naar de rijmen schrijf,
beschouw ik het aardse continu-bedrijf
van welkende bloemen en vallende blaren
in de nooit slapende natuur.
Ik strijk eens over mijn wenkbrauwharen
en vraag aan mijn neus: Wat is mijn uur?
Voorlopig treur ik nog om het verloren plezier
van mijn oud mannelijk dier.
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PASSANTEN
Hij loopt zo van der jas en van der broek
en zijn gelaat kijkt uit een pocket-book,
dat van zijn dagen is bijeengegaard.
Hij is geschoren en zijn van der baard
verblijft nu in een linietje van haren,
dat onder de brug van zijn neus komt doorgevaren
en stilstaat voor een meisje dat haar front
er even om fronst tot rond haar verveelde mond.

SCHIJNGESTALTEN
Waar een ledig een licht wordt, ben ik attent
en ga ik er met mijn korte dichterbenen naar toe.
Onder weg kijk ik op de tijd, hoe laat het gebeurt
en al naar de omgeving zich verkleurt,
verklaar ik: dat dit nu DIT is en ik niet moe
zal worden te bedichten
de schijngestalten van deze ledigen en lichten.
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VAARWEL AAN EEN NOORDZEESTRAND

Aan Lily en Harry Prick
[Bij een prentbriefkaart in Vitacolor I Scheveningen Strand bij Palace Hotel]
Wat de sirenen zingen
daar op het strand van Scheveningen
raakt niet mijn onderhuid.
Maar wat de schonen
daar rechts aan palen tonen
wordt niet door mij benijd
om dicht er bij te wezen,
al moet ik mogelijk vrezen,
dat ik hier onrecht doe,
mijn ogen zijn zo moe.
Ik tel bij de meerdere vrouwen,
één met een gele hoed en een rood lint
dat met de golfjesblauwen
zich aangenaam verbindt.
De sfeer blijft echt uithuizig, ik voel er niets
van een bed trillen onder die benen, of anders iets
om op te liggen. Is het misschien mijn schuld,
dat alles wat hier rust of staat,
hoe vers ook en hoe onverhuld.
mij zo on-sirenisch onbewogen laat?!
Ik heb de benen nog eens goed geteld
en voel haast ongeduld
ze niet meer te willen zien.
Het zijn er wel gesiennad zes en tien.
Mijn leeftijd maakt mij ongesteld.
Hun plan mij te bekoren is mislukt
en toch, ik voel mij erg gedrukt
en wens hun: speel voor jongeren uw spel,
maar ik moet gaan... ik ga... vaarwel!
Pierre de la Vaslin des Linges lyriques
Augustus 1962
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WALPURGISNACHT
Aan de Harzophielen Karel en Margrit Reijnders
De Teenagers van de Brocken,
die vliegen zonder rokken
op gefrictionneerde bezemstokken.
Dat is van achteren wel fris,
zelfs in deze lauwe duisternis.
Laten zij zich iets ontlokken?
Op sokken?
Een teenager stinkt nooit als de Duivel,
al is die ook Ridder in de Orde
van de Infernale Zuivel.
Teenagers kunnen nooit Ridder met de Zwaarden worden.
En weten zij met de zwaarden raad,
dan is het te laat.
Zij kunnen wel soms plots verdwijnen.
Ik vraag mij af: waar zijn zij gebleven?
Het ruikt hier naar genoegelijke wentelteven
die zonder eeuwige gelofte van kuisheid schijnen.
Waarom zou de Duivel deze kinderen ook pijnen?
Het leven is te goed, vooral in jonge lijnen.
De duivel heeft ook zijn goede uren,
volgens de S. J.ers is hij geen kermisaap
soms eer een stoere, sulferiserende knaap
en als de teenagers naar hem avonturen,
trakteert hij in een beste bui misschien
op de effekten van talidormine.
Maar dat gaan wij stráks eerst zien!
Pierre de la Vaslin des Linges lyriques
Mosanje, Augustus 1962.
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SLEUTELBLOEMEN

Met de verlangen-lichtjes in hun ogen
komen er mannen en vrouwen gelopen
door alle straten, over alle pleinen.
`Wij wensen de juiste sleutel te kopen,
die waar wij om geboren zijn en
waarheen wij zo worden bewogen!'
`Wilt U hem in koper, zilver of goud?'
"t Is gelijk, maar vlug, eer wij worden te oud!'
`Wij hebben er ook nog in gordijn?'
`Die zijn te gauw versleten.'
Nu weet ik, waarom dat sleutelbloemen heten,
al passen zij op geen enkel schrijn.

SMEER INGREDIENT
-

Met melk kan ik geen gedichten schrijven,
maar mijn lippen kunnen er veel mee doen.
Zij kunnen er langer mee blijven wrijven
op vrouwen van teder en grappig fatsoen.
Dat mijn tong nog zo beeldhouwster wil spelen
of boetseerderes,
dank ik zonder het te verhelen
aan één korenveld en menige Franse Les.
TAS
Zij weet nog alles van haar tas,
maar die blauwe lucht daar boven die bomen
en die bruine grond daar onder het gras
van waar zijn die gekomen?
Zij gaat door de leeftijd van 'vergeet!'
en dan is de tas nog alles wat men weet.
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VAN GROENE-GROENE-GRAS
Ik ruik het land op de kaarten,
die ik niet meer goed kan lezen:
het donkerblauw van de vaarten,
de groenen van het beboomde wezen,
donker, effen en lichter,
maar ik zie het als dichter
en dan is het altijd van groene-groene-gras,
of de aarde zojuist geboren was.

ZONNEWIL
Als een meisje één jongen of méér ziet,
begint zij al achter de bomen te lopen,
dat is weer een truc van de zon.
Terwijl ze op haar mandje neerziet,
plaatst zij dit tussen zich en de jongen
want ook die werd door de zon gezongen
en wat zo gezongen is, grijpt naar een schild
tussen de partners. Ook dát heeft de zon zo gewild.

ZUIGSTUDIE
Een kindje kijkt moeders borst eens aan:
wat lekkers heeft zij er toch ingedaan?
Zijn warenkennis is nog niet zo groot,
als zijn vochtige mondje rood.
Nu begrijp ik vaders zin voor de kunst
en al die Kindjes Jezus onder gunst
van Moeders armen, wanneer zij stuwt
haar lekkers, dat zij in haar kindje duwt.
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ALLES IS GEDICHT

Als alle hout, alle metaal
en alle steen
van gedichten is, bestaat er geen vaal
en geen neen.
Alle dingen feliciteren mij
tot midden in de nacht,
en de grauwste grijzen gaan voorbij
als de spits van een enorme wacht,
die gaat uit voor de Zon en haar omringt
met alles wat in licht en duister zingt.

COLLECTE

Heden collecte
voor zieke insecten,
die het niet meer kunnen zingen.
Zwarte, groene en rode soepelingen,
of hout-imitatie-dingen
met hun eigengereide lust
naar eigen kringen
en eigen rust.
Wat zal ik geven ?
En als zij steken,
hoe kan ik mij wreken
aan hun leven
en hoe sla ik hen met mijn mensenpoot
dood!!!?
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DINGEN VAN DE DAG
Mijn hand reikt naar de dingen van de dag,

die rollen in de richting van de zon.
Ik hoor de verte van een slag,
het vallen van een dezetijdse ton.
De kinderen lopen al naar die kant
en trekken aan de trage moederhand,
begrijpen niet en zien verbaasd:
de moeder van die hand heeft niet eens haast.
Ook zij greep naar de dingen van de dag,
toen zij riep om een reep chocolade!

AAN ANTON VAN DUINKERKEN

bij zijn boe verjaardag op 2 januari 1963.

Vaak heb ik U gehoord,
maar nooit gezien
en daarom zal Uw naam me een landschap blijven.
Een heilige zonder H gaat in dit landschap voor.

Let ook hij, hoe zijn lieve zieken morren
en of hij is hun eenigst oor?
Dan komt het duin, genegen naar de zee,
daarna de kerken, altijd minstens twee.
Een landschap, dat nooit kan verdorren!
Mijn zicht in nood maant mij tot sparen,
ik moet wel met de minste letters schrijven.
A. v. D., welaan, nog vele goede jaren!
ook al zal Uw naam me steeds een landschap blijven!!!
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`LA BELLE ÉPOQUE'
Als ik doodga, zal ik grote ogen maken,
ogen, die toch weinig meer zien.
In een honderdste van een seconde
weet ik: 'nu gaat het mij raken'
en ik treur om mijn menselijk toestel misschien.
Maar ik heb niets meer te willen:
hier begint de époque zonder billen!!!

WIJS BELEID
In de plunje van de verrozing
ging ik staan als een mode-vrouw
en dacht aan de komst van de verdozing:
blijf ik deze stand wel trouw?
Zal ik niet dadelijk passen maken
in een sfeer van wijs beleid,
om weer in de werkelijkheid te geraken
van mijn persoonlijke eeuwigheid?

MOOIE MINUUT
Een mooie minuut is bij mij geweest
en niet in het vandaag van de regen.
Mooie minuten kunnen daar niet tegen.
Zo moet ik mij nu verzonnen.
Ik leef, maar wat ben ik daarmee begonnen?
En steeds dat dobbelen van mijn geest!
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WANKLANK?
Welke vogel zit daar tussen die bazuinen
te zingen?
Uit welke stille tuinen
kwam hij binnendringen?
De orkestrofielen kijken stroef
elkander aan:
Wat heeft die vogel tussen 'roef' en 'roef'
aan onze symfonie gedaan?

ZWART KISTJE
Dat leuren van de Dood met zijn zwart kistje
is haast voorbij
en heel de tijd van die marskramerij.
Hij komt iedere dag nog wat trommelen
er op en ik schreeuw van achter mijn muur:
verdwijn met je middeleeuwse rommel en
je onzindelijke cultuur!
laat anderen dit nog zo kopen,
straks zet ik de kraan van het Licht vol open!

WEL TE RUSTEN
Ik zal nog iets schrijven
zonder cijfers, zonder letters.
Ik voel iets aan mij voelen en wrijven
en ook zonder tekens onzin bedrijven,
maar zo uitdijend en zo goed,
of de Zon aan Lente doet.
Daar komt die gedaante met een duisterblauwe pop,
legt ze tussen mijn oude schouder en kop
en beduidt zonder teken, berustend: slapen.
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VROUWENHANDEN
Vrouwen kunnen van alles met hun handen,
vooral als zij er bij in de zon gaan staan.
Dit is alles, dit is niets en dit iets meer.
Zo dreigen wij er mee en zo doen wij teer,
doch kijk ons niet meer aan!
Kijk ook niet naar onze polsen! Vingers af
van onze borsten, dat geeft kanker. Voor straf
zelfs onze handen niet meer bekijken!
Misschien schetsen wij bij het weggaan nog blijken
met onze kleine vingertjes van een groet.
Maar kijk onze handen niet meer aan, tenzij het moet!

VOORWENDSEL
Dit is mijn meisjeskop
onder mijn meisjesharen. Valt je niets op?
Zeker, de wind doet je pieken trillen.
Je ogen hangen achter je huid niet te willen
en die huid is zo vaal en geel
copie van oker en meel.
Je zoekt naar twist,
nu het plezier zich heeft vergist.
Dat wordt haar niet gegund.
Ruikt zij de zon-voor-mannen in de bomen
op het dode punt?
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SOKKEN-NOCTURNE
's Nachts kom ik op mijn sokken door het Heelal,
om er de zuigelingen niet te storen,
die na de vaderlijke overval
uit hun moeders werden geboren.
Het is er erg stil, eenzaam en ver,
alleen het vaantje van een geopereerde ster
maakt op nachtwindelijke zuigingen
zijn minuscule, driekante buigingen.
Die sokken zijn mijn symbool, dat van mijn wens
vooral bij nacht te zijn een edel mens.

BALLADEN
De wind keert de gevallen roze blaren
van de wilde rozen om.
Een drinkende zwarte kat voelt ze op haar haren
en alleen de oude dichter zegt: kom,
nu kan ik de andere kant ook lezen
in zijn verbleekte wezen.
Want ook de insecten en bloemen hebben daden,
waard voor een of meerdere balladen.

CONTROLE
Ik rijd langs mijn boekenkasten,
twee kilometer per uur.
Controleer op vreemde gasten,
zijn die er, ik vuur!
Niet om er een te raken,
en te strekken op het beton,
maar om een verhaal te maken,
dat liegt als de Zon.
Mijn kleuren zijn nog altijd rood, geel en blauw
in de drievuldigheid van de vrouw.
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EEUWIGE TROMPET
Een trompet zegt het ergens in het blauw van de lucht.
Door de beminnelijke middag jaagt een zucht.
Maar wat er in mij van mijn jeugd overbleef,
wil oud-opstandig zijn en schreeuwt: ik leef!
Al die groenen hebben voor mij geen waarde,
ik eis een eeuwige trompet reeds op aarde.
Zó ben ik tot in mijn hals vol geraas,
en ik kan niet meer wachten tot Sinterklaas!
GOED
Is het wel goed, zo goed te zijn met goed,
dat nog niet is gedragen?
Er was nog niets in, geen vlees, geen bloed
en het hing niet aan lijnen of hagen.
Maar zijn kleur associeert wel fris met groen.
Wat zal ik doen?
Wat opkijken en een kusmond trekken naar de zon,
die goede godin van al wat rijmt op on
in de bevallige bogen van textielen?
Wat zal ik doen? In elk geval: niet knielen!
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IETS TE VERVEN?
Mijn naam is Juffrouw en mijn voornaam "Verve".
Ik ben niet voorbestemd om veel te erven
en als mij op een straathoek de zon "bevalt",
zeg ik tegen mijn damesdijen: "halt".
Ik zeg dit ongedempt, wanneer ik wil,
met al mijn lenigheden in mijn vitrien.
Er is aan mij niets, dat ik laat ontzien.
Ik ben echt zonnekind, al moet ik sterven.
Daar hoor ik kleine wielen naderzwerven.
Het wagentje van een colporteur staat stil.
Hebt U misschien iets te verven?
En deze inspiratie aan de staart
heb ik aanvaard.
KALE RINGEN
Oude bekenden van het korenland
ontmoeten elkaar nog wel.
Er wordt dan gedacht aan de vaardigste hand
bij het arenspel.
Dan zijn er meesters in het strelen,
al is er geen diploma of certificaat,
soms nog een glimlach om de vele
vertrekken in het graan ver van de boerenstraat.
Maar de bekentenissen van de kale ringen
willen de halmen niet zingen.

955

ONBEHAGEN
Hij had geen zin haar schilderij te kussen,

al kwam hij er wel even tegen aan.
Maar toen kreeg hij een compliment te sussen,
dat hij liever wilde misverstaan.
Hij maakte met zijn ogen dit verweer:
Al wilde ik anders, ik blijf een heer,
die uit principe nimmer kust de kunst,
maar wel de gunst.
LIJNEN EN VLAKKEN

Vandaag ruik ik de vrouwen weer,
waar zij voor zijn.
Én zonder tenue
én zonder revue!
Er is ook geen enkele leer,
wel lijnen en vlakken, maar ook niet meer.
Ik vis met mijn vingers naar zonneschijn,
die ik over die lijnen en vlakken smeer,
als het er kan en als het er moet,
en als er de lucht is goed.
SIMPLE TOUR DE L'HORIZON

Over de kimmen rollen de reclames
van de zon.
Nu volgen geen artikelen voor dames,
of dat niet anders kon.
Wel een steekspel van lichten
scheef en schuin,
en niet nog schuinere gedichten
voor bij een vijver in een tuin.
Mis!
Er wordt alleen aan stilte gedacht
en toch weer niet aan de duisternis
van de moderne nacht.
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MOOIE VOETJES
Ik ben de dichter met de mooie voetjes!
Word ik verpleegd, de zusters tillen zoetjes
de dekens van mijn tenen, en slaan ze op.
Zij komen meest alleen, soms ook met paren
en kijken van onder hun wenkbrauwharen
elkaar begrijpend aan met liefelijk ontzag.
Hoe komt het, dat onder zulk een oude kop
nog zulke mooie voetjes slatien?
VADERLAND
De kleuren zijn mijn vaderland,
met de tinten van mijn oud vlees woon ik er in.
Zij worden nimmer eigendom en giften
kan ik niet schenken.
Nog speel ik er met mijn stiften
en dan te bedenken,
terwijl ik zo door mijn kamers zwerf,
dat ik straks aan mijn kleuren sterf.
Wat is dat "straks" en om hoe laat?
Een etiket, waaronder mijn tijd vergaat?
WIJ VROUWEN
Eerst had ik dat laken een brief geschreven,
toen heb ik er aan gevoeld.
En werd er een antwoord gegeven,
het bleek niet zo bedoeld.
Een nijdige bevallige kwam voor mij staan:
zie je mijn alfabet voor dobbelstenen aan?
Dat heb ik toen maar gedaan.
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X AN
Een echte Xan neemt haar Xanniteit
mee tot over de eeuwigheid.
Geen Dood, die er komt om haar huid te stropen
en geen dichter om die huid te kopen.
En toch, en toch, o Xan, ach Xan!
een dichter blijft een ongerijmd man
en ik wil nog wel eens met mijn lippen
aan Xan tippen.
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1963

COURT MÉTRAGE
Regels geschreven, tijdens de filmopnamen, voor Corinne du Mée, op 27 en
28 februari en 1 maart 1963
63032

Eén potlood en twee schaduwen

ontmoeten elkaar op een bloc-blad.
Er is een schaduw van de buiten

en een schaduw van de stad.
Als het potlood liegt, liegen de schaduwen ook,
maar de wereld noemt dat rook.
Geen rook van uit een kolenrevier,
wel een van dichterplezier.
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In het vorige heb ik iets vergeten
en wel hoe die schaduwen heten
en waar ze komen vandaan.
Eén is niet zoo rood als Roodkapje,
de ander niet als een bevroren grapje,
maar beiden behoren bij de pen,
die ik ook als potlood erken.
Die namen zullen wel komen,
eerst even dromen.
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Het fluwelen Spiegeltje aan de Wand
ligt bij mijn schrijfbloc aan de andere kant.
De bewegelijke kant van mijn rechterhand
dicht bij mijn on-jaloerse linkerhand.
Toch gaat er een druk van deze uit.
Merk het aan het rechtse geluid...
en meen nu niet, dat ik niets meer weet,
maar neem aan, dat ik de rest vergeet!
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Als ik niet actief blijf, word ik lui.
Ui is een woord voor in de keuken
en niet voor ergens in een voorjaarsbui
in multipele velden-reuken.
Hier neem ik: op de plaats rust!
Dan ga ik weer voort,
want ik verneem daar juist een accoord,
dat door niemand ooit werd gehoord.
Ook niet door de verloren componist,
die zich in geen enkele kleur vergist.
Dit is het begin van een blauw gedicht.
Dat is het einde van een rood gezicht.
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Het boek schrijft aan de pen:
die éne schaduw is vandaag geler
en niet zo rood-oranje als gister
maar het is er
wel fluweler.
Ik denk aan iets, dat ik niet zie,
waarvan mijn oren de melodie
horen, dat ik nog een regel schrijven
mag,
ik ben alles vergeten.
960
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Nu weet ik het weer, niet dat
van een weerbericht over mijn oude stad
met oude violetten onder de bruggen.
Het lijkt ook niet op de bekende blauwe ruggen,
die doen het alleen in het verschiet.
Dat Limburgs verschiet met bossen boven de dalen,
met wolken als verdampte eierschalen
en ergens heel ver in het verre dal
de kip van Rameau naast een waterval.
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Op een half blaadje schrijf ik geen half gedicht,
daarvoor ben ik te veel dichter van het zonnelicht.
De zon en ik, wij doen geen halve zaken,
al weten wij nooit, hoe wij het eigenlijk maken.
Ik ben soms zo verlangend naar de zon
en soms zeer boos.
Maar dan schijnt ze op het stadsbeton
niet als een roos.
Gelukkig, daar ligt het Spiegeltje-aan-de-Wand:
wie is het fluweligste in het hele land?

63 039

Of ik nog een regeltje schrijven wil?
Wat kan ik anders dan: ja, ik wil!
Ik hoor kinderpantoffeltjes slapen gaan
en daarna is alles stil.
Zo stil, dat de muisjes durven komen
buiten door de struiken en langs de bomen
tot voor het masker van een kat
in de gemaskeerde stad,
in de nabijheid van een appelflap:
hap!
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63040

Ik zit en schrijf en kijk door alle loupen
en zie niets meer.
Ik hoor de kinderen op de stoepen,
misschien loopt er ook een heer.
En als hij oud is, wandelt hij misschien
maar als gezongen, ik kan het nu niet zien.
Of ik straks nog eens op de straat ga staren
dat zal ik wel te zijner tijd ervaren.
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Ik deel mijn verfdoos, de Engelse,
in vijf districten met elk twaalf leden.
Over de gele, rose, oranje en helder rode
ben ik altijd tevreden.
Over het blauw, zo licht en donker en lavendel
ben ik dit minder en ik denk daarbij aan haar,
die steeds dit stel koude kleuren aanbad.
Dit schijnt bestemd voor "onvoltooide".

DICHTERSCHEMERING
De zon bouwt om de gedaante van mijn oud vlees
nog dagelijks een gestalte van vers licht,
dan kan ik gaan.
Wat doet de maan?
Zij kijkt en zwijgt mij aan.
Ik lijd al meer en meer aan dichterschemeringen
en weet: nog maar enkele verhevelingen
en het is met mij gedaan!
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ÉPITAPHE VOOR EEN WOORD-OVERGEVOELIGE
Ook met de benen was aan dat kind gewerkt.
Het werd niet ingeblikt, wel ingekerkt.
Zijn overgevoeligheid voor woord bleef onbeperkt,
tot het groot-geestelijk op peil gesterkt
zijn uitlaat sloot en hier werd weggezerkt.
ALS OVERBUUR VAN EEN BRIEVENBUS
De brieven slapen in de brievenbus
en nu en dan flikkeren autolichten
door de gleuf. Maar de brieven schrikken niet,
gelijk mannen-in-het-zwart, die ook nog dichten.
Rijzige dromen glijden dan door elkaar
en zijgen geruisloos tussen het dichterhaar.
NON-RIVALEN
Tussen parfums en trommen is voor mij geen keus.
Ik houd van marsmuziek en lig te bed
in marsstand. Want er is ergens wel een hymne,
die meegaand marspubliek behoeft,
al is het maar één dichter.
Ook 's nachts wordt er veel op mij gelet:
ik mag geen bloemen in watten draaien,
ik mag geen parfums achter de oren aaien,
kort, ik moet slapen, gelijk dat behoort,
van trommen dromen, maar niet van wat bekoort.
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JONG PAAR

Met grote passen en op ieder schouder een kolom
lucht, beloopt de man de straat.
Hij is pas getrouwd en keert zich nog niet om
voor wat er langs hem gaat.
Zij trippelt naast hem voort en telt de naden
van de jurken, die zij rond haar deinen ziet.
Hij is nog jong, met bier en limonade
om zijn ogen en de slaaf van haar kritisch verschiet.
NADEREND VOORUITZICHT

Mijn lijk loopt door mijn huis
en streelt de intieme dingen.
Er waart een zanggeruis,
ik hoor de portretten zingen
op de kasten en aan de muren:
hoe lang zal hij nog duren?
FAN MINDED
-

Als ik die onbekende brieven opendoe,
ruik ik eerst naar de sekse van wie schreef,
dan in de lucht waar ik mij mee omgeef.
En kom ik soms niet goed op dreef,
het onbekende maakt wel eens moe,
ik neurie: 'argeloze neef of nicht'
en knuffel die brief eens in zijn aangezicht.
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SECONDANT
Ergens in het land stond een schrijfblok op zijn kop
en met zijn zomen te wenken.
Ik vroeg mij af, wat schreefje ook weer op
en waaraan loop ik dit te denken?
Ik zag de seconden komen en gaan
en starend naar mij voor de luchten staan.
Toen heb ik mij plotseling omgekeerd:
wat heb ik, oude gek, daar weer geleerd?
En wat op dit schrijfblok gezien
in deze tijd van min twintig en plus tien!?
BIBLIOTHEEKLEVEN
Zo nu en dan leg ik die prinses op haar rug.
Zij kijkt mij daar dankbaar voor aan
en zegt: doe mij nu niet meer te vlug
weer blijven staan.
Ik weet het en al bent u niet van vlees en doek,
u staat toch in mijn adelsboek.
Weet je dus werkelijk wie ik ben?
Of ik niet alle prinsessen op de erwten ken!
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LES BELLES COULEURS DE VELOURS

SUITE VOOR TWEE FANS

Aan Ineke Jungschleger en Edmée Schellers
Maastricht 1963
I
JAUNE SPIRÉE

Een gele spirea wuift van ver
en buigt naar bevriende insecten.
Zij doet dat niet voor een grote ster
onder de bloemen-intellecten.
Zij volbrengt wat haar de Zon doet doen
met haar geel in de gelen en in het groen.
Zij moet in de zoele wind zo schetsen,
tot haar insecten haar komen etsen.
Een innig ontwerper van goud fluweel
vindt inspiratie in haar nobel geel.

II
TOPA ZE

Er is een sfeer, een samenspel van wazen,
als in een bloeitijd van edele vazen,
die staan in hun doorschenen gloed
met al de tinten van topazen
te pronken in zachtgele overvloed.
Wie eenzaam is en wie zich kan vergissen
in de zin van schemeringen en duisternissen
kan dit gesluierde fluweel
soms horen zingen in zijn clavecymbelend geel.
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III

LAURIER ROSE

Over dat woord Laurier gloeit een donkere vlek
en al dat rose laat dat niet meer vergassen.
Gas van muziek gemengd met middelbassen
tot een geheel, waar ik mijn lege arm naar strek.
Heb ik dat diepe woord ooit in fluweel gezien?
En is dat in herinnering nog zo nodig ?
Al zijn herinneringen zelden overbodig,
ik heb gediend in dit geval en nog, ik dien!

IV
ROSIÈRE

Rosière is geen kleur voor poppenvlees,
dat nooit door licht en lucht en vocht verging.
Het blijft een belofte en is geen wees,
zo waar ik P.K. ben en kleuren zing.
Bezongen kleuren wieg ik op mijn handen
en denk daarbij aan hun speciale bloed
met soms een sprookje van hun lustre-randen
en fraai fluweel op een moderne dameshoed!
v
ORANGE GIROLLE

't Is een van die kleuren van: kom naar binnen
en neem plaats naast mijn bureau!
Ik kan me wel niet goed bezinnen,
ik zag je meer en ook anders dan zo.
Je hedendaagse lippen zag ik bezig
aan menig oud kort verhaal,
dat altijd was rechtvaardig, nooit afwezig
en nergens onaanhoorbaar en fataal.
Het was iets luchtigs-ernstigs met gebarenspel
en als zij ging, speet mij steeds haar vaarwel.
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VI
CO RAIL
Het is een lichte last corail te dragen.
De zon heeft geen bezwaar.
Het is een hymne aan haar beste dagen
en draagt zich met zwart haar.
Al mag dat haar niet al te lang zo zijn,
vooral niet met een donkerblauwe schijn,
het blijft in de tekening een magnifiek contrast
en bij de zonnedruk een lichte last.
VII
P ÉTUNIA
Een purperkleur om een vlinder te begraven
en zakelijk-bedroefd statig te dragen,
niet naar een groot rijk, neen, naar een kleine enclave,
waar muguettes treurig: wat is er? vragen.
Dan komen in de bloeitop alle meisjes
met hun pinkjes de klokjes strelen
en zingen een suite regionale wijsjes.
Waarover?
Over het weer van de dag en de nieuwste fluwelen!

VIII
ROUGE POMP ÉIEN

Vóór Pompéï kon het niet bestaan,
het was een sfeer, die toen kwam aan
en in de lijnen van de mens, vooral in die van de vrouw
muziek werd met het mediterranese blauw.
Zó werden die lichamen nog niet geopenbaard,
zó zijn ze in de verbeelding nog aan 't zwerven
als praktische putti's, die in hun speelse vaart
met rouge pompéien hun kinderwangen verven.
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IX
BOURGOGNE

Een meisje uit een oude schilderij,
gedrapeerd in de plooiennood van deze tijd,
komt in de avond nog aan mijn raam voorbij.
Zij stapt, ik tel in al de overheid
van jaren, die mij zijn geschonken,
haar pasjes op, zij zijn zo vlug en veel.
Zij is de titulaire van het rood fluweel
Bourgogne. Ik schouw de laatste avondvonken.
Was ik nu ook zo jong en met haar dronken!

X
COQUELICOT

Een kleur, om iets zingends bij te zeggen,
drapeert een kleine subtiele schoot.
Om over mijn ogen te leggen,
is zij te brandend rood.
Ik verlang nu een kleur om bij te zwijgen
en niet een om er bij te hijgen.
Daar wiegt weer de bekoring van het coquelicot,
koren en blauwe zomerwind verlangen dat zo.

XI
CLAIRET

De lippen van Klein en Groot-Maastricht
trillen even boven vele fluwelen,
die onder het intelligente gezicht
van de draagsters mijn tijd verdelen.
Er zijn er wel in roden hard en zacht,
er zijn er voor de dag en voor de nacht.
En het mag wel eens een wijnkleur zijn,
elegant gevoerd met avond-zonneschijn.
-
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XII
G RENADIER

Toen de jonge vrouwen werden gekleed in fruit
en zij dit de jonge mannen lieten zien,
trokken deze hun heldenfluit
en speelden het 'Air van Grenadier en Grenadine'.
Eigenlijk moesten zij Grenadine en Grenadier spelen
ter ere van de meisjes en de gekozen fluwelen.
Zij bleven liever in de contramine.
De jeugd weet te wel wat en hoe zij doet,
al luisterend naar het juist gedoseerde bloed.

XIII
CA RNATION

Vleeskleur, grootmoeder van alle kleuren,
die het theater van ons lichaam bespelen.
In elk land was vleeskleur toch de mode,
ook in de Verenigde Staten van de Fluwelen.
Bij nationaal en internationaal gebeuren
hadden de époques vaak een kleur van node.
Caranation is steeds van alle tijden.
Zij stuwt onmiddellijk naar het licht
van de zon en duldt geen tussenbeide.
Zij is de naaste kleur voor tuin en weide,
verklaart met haar gebarentaal het weerbericht.
Het weerbericht, die coupe van elk fluweel
om elk foundationerend onderdeel.
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XIV
GLYCINE

Komt een corail plots voor de Grote Poort
van 's levens spel in overglanzend soort,
dan wijken de glycinen tot de muur
en worden in de schaduw hun neutraal azuur.
Alleen bedaagden hebben soms verlangen
naar deze kleur met weduwen verwant
in de opgang naar de wandelgangen
van het benevelde verstand.
Er blijven echter roerende dingen in die tint,
vooral wanneer een pop een weesje vindt.

XV
OUTREMER

Aan de kim ligt soms een donkerblauwe lijn.
Een nichtje van cobalt? Een neef van ultramarijn?
Niets te familie! Er wordt een kleur ontmoet,
als aan een jurk, als op een hoed.
Die diepe kleur omsluit eerst vaag de diepe ziel.
Dat is nog wel wat vroeg
en een profiel
bevalligheid lijkt nu toch goed genoeg.
Soms zijn die bevalligheden met hun tweeën.
Heten zij dan niet Ineke en Edmée? En
dicht ik dan niet: ja! ik rijm niet: neen!
Want zij zijn met hun tweeën en ik ben maar alleen!

XVI
PORCELAINE

Ik had eens een porceleine vriendin.
Er klopte wel een klein hartje in
met korte klankrijke stroken.
Ik heb die niet meer en ik begin
nooit meer met een porceleine vriendin;
die is te gauw gebroken.
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XVII
TURQUOISE ANGÉLIQUE

Kleuren met de glanzen van waardebonnen,
kleuren om in te zonnen,
doch er is maar één turquoise angélique,
concurrerend met het luchtblauw en met muziek.
Als zulk een turkoois niet stil wil zijn
en in de zon verschuift haar hijgende lijn
om de zoveel minuten en seconden,
dan wordt de dichter mogelijk booss
en brult: Turkoois, angelieke roos,
onrustige bezonde!
Weet, ik dicht en dat ik de zomer ruik,
leg je ook eens op je kleine, gave buik!

XVIII
TURQUOISE D'ISTAMBOUL

Ben ik wel een Turkoois door Istamboul verkocht?
Alle Turkooizen komen uit Turkije,
behalve dan het éne, dat vermocht
mij zo te boeien als muziek van danserijen.
Haar mondje was niet eens Turkoois, wel een Rood Twee,
daar zeide ze en zong ze geestige dingen mee.
Ook in fluweel en soms wel héél profaan
over het reliëf van haar bestaan.
Charmant in alle blauw, ook op dat dak,
als zij haar lichaam met de zon besprak.
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XIX
PISTACHE

Met een gezicht van fijne zeep te zijn
en dan te wandelen langs het water
vol goudvissen in Maastrichtse zonneschijn,
de kinderen van de kinderen komen later.
Zij denken nu niet aan fluweel, wel aan contact
van zulke kleur in zulke periode.
Zij voelen dat pistache wel iets verzwakt
tussen de botsingen van geel met rose roden.
En als een meisje zinspeelt op oranje,
roepen de jongens: Pure kleur! Matador-Spanje!
AI is een kleur er even goed soms zacht te zijn
en niet een Groot-Iberia in het klein!

XX
ESP É RANCE

Wie hoopt, gaat nog naar school
en alle espérances trippelen in een rij.
Voorop de zon, zij speelt eerste viool,
zo zij dat steeds doet na het eind van Mei.
De espérances kijken elkander aan,
wier groen fluwelen jurk het mooist zou staan.
Meisjes, let op, te lang mag men niet hopen!
Het groene hart moet men intijds verkopen.
En letten op de instructies van de Zon,
en, later niet te treuren om wat anders kon.
Espérance-girls hebben groene kuiten,
daar kunnen virtuozen over fluiten.
Dit is het slot van al wat mij bewoog,
bij het dichten van deze Fluwelen Regenboog!
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KERSTLICHT
Een al maar groter licht,
dat steeds moeilijker alleen kan reizen,
vraagt mij een klein gedicht
om te bewijzen,
hoe ver ik in de harp kan gaan
en waar ik misschien nog stil kan staan.
Dat gaan in de harp, dat is muziek
en daarin wil ik gaarne wandelen,
maar een plaats van stilstaan is een antiek
stuk rust, dat ik niet meer kan verhandelen.
Verhandelen kan mijn hart niet meer,
de gang ervan werd trager en bleef toch snel...
Ik werd met de jaren al meer de heer
van een groter rijmenspel,
ook al worden mijn kleine verzen gemeten
met allures van hemelbreedten
naast de grote woord-etablissementen,
die ik schreef aan een groter vleugel gezeten
uit mijn mal- en wel- contenten.
Want dit is de reden van vele kunst,
het licht te handelen zoo breed en zo
dat Kerstmis blijft de grootste Gunst
voor een zieke dichter achter zijn bureau.
Met Kertmis komen weer vele namen
in trouw gedenken en dichten samen
en luister maar goed: zij zingen ook
niet van veel wetenschappen, die straks rook
blijken, neen, van hun onvergankelijk: Amen!!!
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Voor Dokter J. C. Berntrop.

Om de dierbare herinneringen van mijn ogen
zie ik soms in mijn vingers kleine benen staan.
Zij worden tot sierlijke stoeten bewogen
en mijn vingernagels trekken schoentjes aan.
Er begint in mij iets te lachen, heel zacht
en mijn vingertoppen dansen dan op het blad
van mijn bureau;
het zijn niet altijd meisjes uit mijn goede stad,
maar altijd wenk ik teer en hartelijk 'goede nacht',
bevredigd en niet zo-zo.
Er is intussen wel verstaan,
dat ik ook aan mijn bureau 'onder zeil' kan gaan.
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1964

HEELALLEN-SYSTEEM
Ben ik weer bezig blauwe linten te strikken
in de even blauwe lucht,
terwijl ik om de kunst lichten te schikken
soms zo mistroostig zucht?
Want al dit doen is voor mijn zieke ogen
niet eens een kunstig verdriet
en de getallen van de meteorologen
baten hier niet.
Een grootse onmacht heeft mij reeds bevallen,
laatste glansen verwijzen naar elkaar,
dat het systeem van de P. K.'se heelallen
is in gevaar, eenvoudig in gevaar!

NU DE BENEN ZIJN VERDWENEN
Luister nu wat ik je zeg:

de vrouwen zijn uit P. K.'s gedichten weg
en met haar hun benen.
Waar zijn ze henen?
Het bovenste en het onderste
en al het rondom bewonderde.
Fluit er eens op! Ze zijn nog op de brug
en als hij een gleuf ziet van hun rug
vloekt hij om het bedonderdste.
Ik hoor hem toch zo gaarne vloeken
over de textielen,
terwijl hij in zijn boeken
de afval van hun zielen
meent te mogen blijven zoeken.
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NACHTGEDICHT
De zanger zingt zich in een z
en draagt dit als een licht
voor aan de zon, eer hij naar bed
gaat voor zijn nachtgedicht.
Een nachtgedicht is altijd blauw,
gewonnen als uit goud
maar niet verwant meer met een vrouw,
de zanger wordt te oud.

VAARWEL ZEGGEN
Ik zeg zo ongaarne de benen vaarwel
in dit mannelijk vraag-en-antwoordspel
van mijn bedrogen
zieke en verduisterde ogen.
Ik kan wel op de hoeken van de straten
staan kijken naar wat schijnt verlaten,
maar dat de jonkheid nog kan zien
en vele ouderen ook misschien.
Moet ik dan nu al alles vaarwel zeggen?
En mijn ogen in een zwart kistje leggen?
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SUITE UIT DE VERLOREN COMPONIST

AANSTOTELIJK

In de opmaak links van haar aangezicht
wolkt een wang in zachtrood avondlicht
en de mensen, die nog in bloemen geloven,
zeggen: vrouwenschoonheid komt van boven.
Maar ga er niet aan met vinger of mond,
een eenzame jonge vrouw is juist daar te rond,
al wil zij dat en blijft haar huidverdriet
een verlangen naar wat niet kan in een liefdelied.
Wilt gij de liefde ontmoeten,
stoot haar in de lenden met handen en voeten!

FRAGE UND ANTWORT

Zij nam wat grijs van wereldsteden
en smeerde dat op haar wagen.
Toen werd die wagen van het heden
in het hedendaags model gedragen.
Zij glimlachte tegen ieder bewoner
van haar land en van daar buiten
en iedere glimlach scheen schoner
dan de voorgaande met hun luiten en fluiten.
Waar haal je die antieke muzieken vandaan?
Uit steden die nog naast de wegen staan.
Zij missen de oude hotsende, botsende baan,
maar wat gaat het je eigenlijk ook aan?
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VAARWEL AAN DE GROENE VLAGGEN

De groene vlaggen steken uit de bomen,
het grote publiek weet van niets,
maar toch die kunstenaar moet komen.
De vlaggen begrijpen: hij zingt ons iets.
Hij zet de hymnen van zijn ogen,
al zijn die niet voor ons bedoeld,
naar dat aanminnige bewogen
waar hij zo alles voor voelt.
Vlaggen, met mij is het haast gedaan!
Ik moet en ik wil ook slapen gaan
voorgoed en gaarne vergeten
de inspiratie door de Muzen nog geweten!

HET NIEUWE MUZIEKPAPIER

Hij plukte zijn landschapje op haar tuniek
en zei: en nu vaarwel van mijn bureau!
Ik kan niet leven van een blijvende muziek,
ik wil veranderen naar nieuw 'nu' en doe dat zo:
Ik tel de balken, waarover ik beschik
en weet, dat wordt van eigen tijdsbestek,
ik ben eenvoudig nog van 't ogenblik,
maar bij een vijfde keer, word ik toch gek!
Dat zing ik uit van binnen en naar buiten,
ik zing dus nog: soms op gebroken ruiten?

PLEINGERUIS

Bomen ruisen voor de hygiëne
van hun grote stad
en met nauw merkbare tenen
wuiven ze elkander dat.
Er zijn niet veel dichters in de straten
die dit worden gewaar.
De mannelijke tonen hoe ze op foto's praten,
de vrouwelijke denken aan de daden van hun haar.
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LE PARFUM ENCHANTÉ

Vandaag heb ik harpenklank vernomen
uit het land der Fransen.
Hij kwam wel eens hedendaagser van tussen de bomen
en liet zich dan minder dansen.
Lang dacht ik: wie heeft daar met die snaren gesproken?
doch de seconden zeiden niets op mijn vraag.
Ik heb maar parfums geroken,
parfums van Parijs-Vandaag.
Het is hard voor mij te bekennen:
ik ben al wat tientallen jaren oud —
ik kan aan het modernste niet meer wennen,
wijl ik meer van jeugdig muscus houd.

STAINLESS STEEL DOUBLE
EDGES RAZOR-MARCH
RECLAME-MUZIEK)

Vijf vingers over de linkerwang
vijf vingers over de rechterwang
...geen woord...
tot dubbel akkoord?
maar niet gestoord.
Toch zich voelen ellendig
...en de ogen zijn te behendig
en de wimpers ritselen de leugen voort!
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ACCELERANDO

Vol zit ik van een witte non,
die op een wit orgel een ongeval van zon
en slechte ogen speelt
en mij daarmee verveelt.
Het is al meer dan kwart voor vijven
en ik moet die non nog uit mij schrijven.

EEUWIGHEID-JEUK
Waarom zou ik die wagon vlinders niet meer verwachten,
die twintig-tonner fluwelen blauwtjes,
die vosjes, koninginnenpages en die grauwtjes
met zilver gegalonneerd voor de nachten,
als de laatste decade van mei
voor heel een werelddeel daar rolt voorbij?
Iedere vierentwintig uren word ik rijker
aan dingen zonder nut en verband.
Ik voel gekriebel en bekijk er
nauwkeurig om de lijnen van mijn hand.
Hoe kan de eeuwigheid zo blijven jeuken?
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DAWN BREAKING*
De varens en de struiken zongen
bij onze eerste malle sprongen.
Nu zijn wij groot
en tussen neuszwart en speelse staart
geleid door het tranend ogenrood
rijp voor de dood.
Het wild draagt nooit een lange baard.
Kort is het leven, korter nog zijn aard.
Het weet alles van dat melancholiek
geblaas van mensen in die bekers
en ook de jachtmuziek.
Alles rond ons is niets zekers.
Vaarwel dus morgenlicht
doe de blikken hoorns dicht!
De jachthoorns in hun metalen verband
trekken hun klanken over het schemer bladerenland
of een ijzeren wezen in een spiegel staart,
horden met te lange baard
en ziet (hoort en ziet)
er rilt iets in het melancholiek refrein.
Metalen krassen langs metalen
en waar de blazers ademhalen
is het al meer niet
dan in volle eenzaamheid alleen te zijn.
Alleen nog klachten van gebroken groen,
tomaten-klodders van geronnen bloed
en wat de dingen van het vlees nalaten moet
als het niet anders meer kan doen.

* Onder deze titel schreef Pierre Kemp, speciaal ter gelegenheid van de Opening van het Ruitercentrum Brunsummerheide zijn jachtimpressies.
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EEUWIGE NUL
Nu weet ik, hoe ik de stilte kan tellen,
cijferloos en zonder haast.
Mijn vingers zullen er niet van vervellen,
mijn ogen worden niet meer verbaasd.
Het gaat alles zonder punten en kolommen,
ik glimlach als ik aan de totalen wrijf.
De zon en ik spelen dommen en stommen
en fluisteren van edel tijdverdrijf.
Eer wij beiden van deze dag ondergaan,
menen wij toch, het was welgedaan,
dat werken aan de eeuwige nul.

SUIKER EN MEEL
Zijn gezicht zat zonder baard op zijn boord,
maar warmer dan de maan.
Hij leefde blijkbaar onverstoord
en keek alles zo aan.

Alleen voor de winkel op de hoek,
waar men suiker en meel verkocht,
bleef hij wel eens staan
rekenen hoe een koek
daarvan wel kosten mocht,
tot dat kind met zijn zakje letters van beschuit
de winkel verliet en dat zong uit.
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VERDROOGDE WAAN
Wat is het stil in die dichterlijke straten!
Er komen nog wel wangen
met vrouwenverf behangen
langs de gevels, maar de gaten
van de ogen
blijven dof.
Ik blaas naar die verf mijn onvermogen
met zeer stille plof.
Hoe kan het bloeiend leven zo vergaan
tussen de cijfers van mijn jaren met verdroogde waan?
MET MINSTENS VIER PILASTERS
Zij die in een stad van een werelddeel
zo met elkander spreken,
ieder aan een andere kant van een straat,
moeten letten op dit aparte woningteken,
eer hun verhaal vergaat.
Er moet een gevel zijn met minstens vier pilasters,
de zon mag niet te zeer schijnen
en ook niet te zeer letten op de asters
van de meisjesogen achter de gordijnen.
Van voren zijn zij gesluierd en geborduurd,
maar overigens, en dit is het wereldverhaal,
in de voor alle vrouwen verstaanbare taal
worden zij toegankelijk verhuurd.
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BUITEN-BINNEN
De dag ontkleedt zich in een blauw waas.
Buiten zingen merels van 'publieke opinie r,
doch merels doen ook 'alles' vogel-dwaas
en wereld-wijd
tussen de eeuwenoude planten-linie.
Binnen stinken immortellen in een grijze vaas,
maar onsterfelijken stinken altijd.
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SUITE VOOR HET GESTORVEN
TROMMELKORPS 1964

VOOR HET GESTORVEN TROMMELKORPS 1964

Er vallen appelen op pauken en op trommen
en de geesten, die daarbinnen wonen
hoor ik in de diverse tempi brommen:
wie gaan ze nu weer kronen?
Misschien het 'dus' van een gouden plaat.
Maar laat ons met rust! Vraagt het de straat!

II
KRITIEKE VERTROOSTING

Dat is de zon niet meer
die ik aanschouw.
Het is een worm van licht.
Hij kust het bladgroen van een vrouw.
Mijnheer,
deze toestand is kritiek.
Maar toch, zo wordt muziek.

III

POEDERMUZIEK

Ik hoor de wagens, die ik niet meer zie,
van elke vier lampen merk ik er nog drie.
Onder hun wielen klaagt de effen straat
om iets heel schoons, dat ineens straks sterven gaat.
Iets dat straks sterven gaat is een sleutel van gedicht,
de dichter moet het keren naar 't plafond gericht.
Dáár is het grote glas, dat alles ziet,
en een verrukkelijke klingeldans van 't Niet.
Veel heb ik in deze poedermuziek gehoord.
Wie 't hoort met mij, spaar mij en zeg 't niet voort!
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IV
STILLE DERMATOLOGIE

Het is weer goed, bij haar huid te zijn
en overal.
Het is nog beter werk te vragen
aan de lege lucht
en aan de zonneschijn.
Maar 't beste is langs berg en dal
zich zonder zucht
te roeren en te gedragen.
V
HOE DEED ZIJ HEM?

Zij exporteerde de omtrekken van haar benen
met al haar bloed.
Zij kon ze verkopen maar ook ze lenen,
al leek haar dit minder goed.
Ze deed de trajecten van de stalen staven
in haar mooiste jeugd heen en weer,
totdat zij op zekere dag werd begraven
als een onbekende heer.
En niemand heeft het haar nagezegd:
hier wordt veel van mij ter rust gelegd!
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VI
DERDEHANDS

Twee oude handen staan in elkaar te dromen,
maar zeggen liever dat men het niet weet.
Een derde hand wil tussenbeide komen
en aarzelt dan: denk ook, wat ik vergeet.
Ik zie heel slecht en toch heb ik vernomen
uit de gezonde ogen
die nu niet meer bedriegen:
wij zijn wel oud, maar niet in het vermogen
alsnog intens en lang
dromen bij elkaar te liegen.

VII
VERMILJOENE VLEUGEL

De zon beschijnt de seksen
en de seksen draaien rond
van: bezie mij in mijn nek, en
bekijk mij in mijn mond.
Ik heb een broek van weten,
ik heb een broek van dood,
van lijden en vergeten
en speel op ROOD!
Ik heb de nek bekeken
en begrepen op vlees en haar,
maar vond het levensteken
van de zon niet wonderbaar.
Ik weet niet wat te denken,
de aarde is bruin, het gras is groen.
Wat kan de zon mij schenken,
dan die staat van niets te doen.
Haar vleugel blijft vermiljoen.
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VIII
OM EEN RIJMWOORD MET MÉHUL

Als de kleine geschilderde mond van Jules
vertelt van de hoorns van Méhul,
voel ik ook eens achter mijn oren.
Wij zijn van de componist-verloren
en zoeken tussen het heidegeblaat
en de rumoeren van de moderne straat
en om de beierende torens
maar hoorns, maar hoornende hoorns.
In de straten rochelt een dof gebrom,
geslingerd uit de motoren
naar de andere staten van de muziek
van mijn componist-verloren.

IX
AIR VAN DE VERLOREN ZAAK

Je hebt een nobel bed,
al heb je het zelf geschilderd
en mij al tweemaal laten zien.
Ik heb goed opgelet,
je trekken werden vermilderd
en meer nog: je ogen stonden van: ik dien!
Maar ik, een domme componist,
zocht naar hulplijntjes en vond
die onder je neus tot groot vermaak
en ik speelde het air van de verloren zaak,
want al noemt men mij wel een hart van goud,
mijn beenderenstelsel is te oud.
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KORTE GEDICHTEN
Zijn het wel de laatste korte gedichten,
die ik schrijf?
Of maar berichten?
Of tijdverdrijf? ?
Om de Vakman te dienen,
die mij nog eens riep op:
in deze tijd van alles en benzine
maar die knop in mijn kop,
tot de Zon er op komt aan
en de vlammen er uit moeten slaan!
Maar nu is het uit en gedaan!!!

FLUITAREAAL
Het is geen gewin
waarmee ik begin
met er om heen een koor van fluiten.
Het is van het licht
en de overmacht van gedicht,
dat mij schrijft te besluiten.
Ook zij die niet hebben meegedaan
en er toch met ons zijn ingegaan
als recetten van zon en maan,
met elk gemalen koperinstrument
en al dat de glans daarvan erkent,
met al wat nog ver is daarbuiten.
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HERINNERING AAN DE MARECHAUSSÉS TE
PAARD, DIE DE VELDBLOEMEN PLUKKENDE
ROBINIA EN MIJ UIT HET KOREN JOEGEN
Ik denk nog wel eens aan de zonnedalen
en aan de reuken er naast;
aan die oogsttijden van graan,
bloemen en grassen
al in morgendauw gewassen.
Waar kwamen zij allen vandaan?
Nu kunnen zij mij minder bekoren
in de bewegingen van mijn oude dag.
Ik heb hun gedragingen verloren
en wikkel ze maar in mijn verkleurde vlag.

FINALE
Langs faience-schalen ben ik gestegen
naar de Zon hoog boven de regen
en ik wilde nergens naar toe.

Ik bevaar niet meer nieuwste wegen,
overal is alles en niets houdt mij tegen
ook niet de zeilklas van
Cardamine en haar Moe!
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IK LUISTER NAAR HET RUISEN
VAN DIT EDEL WATERSPEL

Daar stond ik plotseling voor een dal.
Er ruiste geen wind, wel waterval
en er waren bezige stralen wevend zich
met het bruisend sieraad fontein en zon.
Een machtig-zachte muziek en zo overal
samenzijnd als speelden er kaarten kaart
met stoom en met kristal,
naar speelse wieging van hun techniek
in hun rozetten van groots onverdelen
met mijn beperkt gezicht.
En dan te sterven?! Dit lauwe zijn
van zonnen komend in de nieuwste zonneschijn
om zulke blauwen, roden en gelen
te strelen.
Soms dacht ik wel, als ik dit vroeg:
Is het nu nog niet lang genoeg?
en behoor ik in mijn dichterlijk bestaan
niet af te remmen en te gaan?
En is het beste niet maar verder nog te zwerven
en voor dit torensdal te sterven?
Ik luister naar het ruisen van dit edel waterspel
en zeg het om het nijvere gesleutel reeds
mijn onherroepelijk: Vaarwel!
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1966

EENZAAMHEID
Er plaagt mij een vorm en een vlak,
zelf meer dan van beiden één.
Het vlak is niet rond en de vorm geen dak,
maar ik was vandaag erg alleen.
Ik zocht naar voetjes die pakjes droegen
en naar hakjes die om dozen vroegen.
Ik zag er geen.
Hoe kan dat zo mechanisch gebeuren
en nog wel in de modekleuren?
Ik weet hier geen ja en geen neen!
Ik word hoe langer hoe meer: alleen!
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DANSE-MACABRE
De Dronken Dode heeft 'n deukhoed op.
De wolken breken en hij wuift de maan
zijn stomme groet. Hij moet weer naar het kerkhof gaan.
Bij alle oud vlees en oud haar, hij moet.
De Dronken Dode heeft een bolhoed op.
Hij kijkt zijn bos geknakte bloemen aan.
Zo of zo? Hoe zijn ze 't mooist onder de maan?
De Dronken Dode heeft op een hoge hoed van bruidegom
en met zijn bos geknakte bloemen wenkt hij: kom!
Daar komen de Meisjes Drie-van-de-Dans juist aan.
Hij breekt zijn pas af, spert hun de baan.
Een van de Dans heeft hij niet geaaid!
Ik voelde alleen: hoe vreemd dat waait!
Twee van de Dans: bij de kleuren van mijn haren!
Mij heeft hij niet geplaagd!
Drie van de Dans: bij de beharing van mijn benen!
Ik ontmoet die vent niet graag alleen en
mij heeft hij wel niet gevraagd!

INFORMATIE
De dokter, die nog kan helpen,
is al dood.
Wie zal dit bloed nu stelpen
zo bleek-rood?
Met deze gedachte zit ik aan het klavier.
De avondpost wordt besteld, maar komt niet hier.
De witte toetsen kan ik beter schiften,
de zwarten lijken brutaal
nu ik hun vraag mij te laten liften,
ik verwacht in mijn buurt een schandaal.
En als ik met mijn muziek ben heen,
wat is het Wie-is-Wie van mijn alleen?
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ONVERDWAALD
Alle dagen verwacht ik dat,
wat mij tot niemand zal maken.
De bijen onthouden zich van de stad
om niet van hun blauwe weg te geraken.
Van der Bloemen wil ik niet zijn
en evenmin Van Zonnestein.
Laat mij maar in een 'niemand' glij en
buiten alle zoden en beton.
Mijn fortuin gaat naar de bijen
voor een accordeon.

RIJNDRAGERS
Bij mijn matrozenkraag!
Daar kom ik weer aan de Rijn
en zie dat de duizenden lichtjes
nog brandend zijn.
Ik kan er nu zoveel plukken als ik wil,
mijn moeder is dood en de lucht blijft stil.
Gek ben ik nog overal,
in ieder lichtje brandt een zonneschijn.
Ik reik, glijd en Moeder, daar val ik in de Rijn!
Dan maar die Rijn begraven
met het jongste dichtertje mee.
Wie zal dat groot water zo dragen?
En hoever is het tot aan de zee?
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AAN EEN LAATSTE GEDICHT
Het regent in de trompetten
en de bekers worden nat.
Die regen is te betten,
maar de hele stad
met al haar muziek van regen
op schoorsteen, dak en plat
is mij toch ongenegen
en ik zeg haar dat!
Het protest van achter de lagen
wolken laat zich niet zien.
De zon kan zich niet meer verdragen,
stikt in olie en benzine.
Er is in dit al maar één puntje licht:
ik sterf in mijn laatste gedicht.

EEUWIGHEID SLANG
Ik roteer
al meer
en meer
en een enkele fijne ziel
vraagt mij: waar wilt u naar toe, mijnheer?
Wat kan ik anders doen als zuchten:
houdt mijn beide polsen vast en ik kan niet meer vluchten!
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DE COMPLETE STEEKMUG
Als het orkest van de dagelijkse dingen zwijgt
en ik genegen met mijn eenzaamheid
mij voorbereid te dromen,
kan wel dat wezen dat violisch hijgt
te midden van mijn nachtelijke tijd
als solistische steekmug komen.
Ik ben wel niet onvoorbereid,
beluister dat vervelend instrument
als wie de ware toedracht kent
en tracht dat nog muziek te noemen,
al vloek ik het onder de grond van kamerbloemen.

AAN JAN HANLO
Als in de tijd van duizend en meer
embourrages staat de Japanse pioen
daar voor mij op Uw kaart met het dof groen
van haar blaren
in het verzalmend tintig vermiljoen
mij tot stilte te staren.
-

-

Stilte is nog een groter plezier
dan de verslaperingen van een lier!
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1974

VAN DER KLEUREN
De zon begint de plaatjes weer te lezen
op de deuren,
glimlacht om de namen naar hun wezen
en fluistert: hier is er geen.
Maar hier woont Van der Kleuren
en die is nooit alleen.
Doopt hij de kleuren in het water,
zij worden nimf en hij is sater.
Houdt hij de kleuren naar het licht,
`Kets' zegt de vonk en wordt gedicht.
En slaapt die kleurenzuchtige man?
Van kleuren zonder kleren droomt hij dan!
CARTOGRAFIE
Een jongetje plast op een blauwe steen
en ik ontdek in kaart een continent.
Hij bergt zijn buisje naast zijn linkerbeen.
Ik glimlach om de schepping van de kleine vent.
De cartograaf in mij heeft hij bekoord.
'k Heb zelfs zijn Stille Zuidzee aangehoord.
ONVEREEUWIGBAAR
Vannacht heb ik de Dood staan koken
en toch naar geen soep getracht.
De mensen der stad hebben 't geroken
en trokken mijn deur langs de ganse nacht.
Zij werden onrustig en ik kon lezen
in hun ogen omlijst met angst-in-groen:
wat moeten wij nu aan 't eind van ons wezen
met ons onvereeuwigbaar leven doen?
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ACCENTEN
De lucht is vol accenten van een oude vriend.
Hoe die de kinderliedjes mede zong,

wanneer van meisje, dat niet van hem was gediend,
het kind toch tussen zijn knieën sprong.
Waarom hoor ik dat nu zo goed?
De kinderen van heden zingen
niet meer zo aan de verschijnselen der natuur
en waar zij achter ballen springen
vindt hun intentie in de sport haar moed
en is het niet meer om het zonnevuur.

AFSCHEID VAN HET LEVEN
Ver van de wereld speel ik zacht
piano en luister na, hoe ik dat doe.
Ik ken geen morgen meer, ik ken geen nacht,
ik ga naar boven en word dat niet moe.
Toch is hier niets meer van een romantiek,

geen stad met spitse gevels, oude torens,
geen oude wouden vol weemoedige muziek
om dode herten op vergulde horens.
Ik speel mijn eenzaamheid tot bundels van pilaren,
waarachter ik van 't sprookje in laatst geluk
de zon zie vingeren door gouden haren.
Ik grijp en trek ook deze betovering stuk.
Want ik moet stil gaan leven zonder vrouwen.
Waarom nog hechten aan bedriegend haar,
mijn vingers laten zoeken in satijnen vouwen
naar alles wat zo schoon schijnt als niet waar?
Speel, Pierre, speel zacht hoog boven de valleien
en luister in de rusten, hoe het klinkt,
eer voor een laatst geliefd paar dijen
voorgoed de nacht van 't ander leven zinkt.
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