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Stabielen en passanten
1934
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Akte van berouw
De appels slapen in het blauwe licht.
Er roert geen kind meer aan de witte winde.
De ziel beschildert nu haar grijs gezicht
en vraagt: hoe God haar nog zal vinden
en of Hij niet verstoord zal langs haar gaan,
omdat zij heeft zo dwaas met verf gedaan.

Avond
Om dat huis staat Donkerrood-van-de-heiligen.
Die bloemen zijn zeker gewijd.
Zij zullen het huis beveiligen
en de kinderen gebenedijd.
Hun heilige linie luistert
in de lucht zo zonder licht,
waarom God nu zo duistert
Zijn violet gezicht.

Avondbloemen
De bloemen zijn met te velen tegen mij.
Zij komen maar nader en worden te nabij.
Er is nauw plaats meer in mijn ogen
voor al die gele bogen
en al die witte schijven
moeten nu buiten blijven.
't Is al zo donker en ik beken
dat ik in de avond bang voor witte bloemen ben.
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Avondstemming
Het is een avond zo zonder iets.
Alles is er wel maar verrilt naar een niets.
Het spel van de kinderen klinkt als van achter glas,
of het al niet meer was
waar het is.

Avondstilte
In de avond komen nog wat vrouwen
uit lila stof gevouwen
langs het raam.
Waar zij gingen hangt haar glazen naam
tussen de bomen
aan de spijker van een ster.

Bakkersjongen
Zo draagt hij brood,
zo reikt hij het de klanten
en zo zegt hij de prijs
en fluit,
of in de korst nog zit een vinkenwijs
en bij een snede in de bruine kanten
de zon valt er uit.

Bloem
Het is een bloem
om er met een vaantje om rond te gaan
en zacht te zingen.
Het is een bloem om niet meer burger te zijn,
maar een broer van een kinderhemdje in zonneschijn.
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Bomen
Al de bomen staan in een blauw bad
met al de dode palen,
die seinen van de reis langs het spoor.
Maar de dingen, die ademhalen
gaan voor.

Buitenkant
Het land ligt in langere horizontalen
al naar het licht van de stad vervloeit
en uit de verspreide verkeersvocalen
een groene stilte groeit.
Een reuk van gemalen bloemen staat
aan iedere kant van de leemen straat.

Charitas
Er rijdt een zwarte vogel onder de zon.
Er rijdt een zwarte vogel over zon
waar die ligt op de weg langs de groenten en de rozen.
Hij heeft het beste deel gekozen,
de zieken en de hulpelozen,
in de vorm van een fietsende non.
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Declinatie
Toen stond ik stil tegenover Alles
en Alles tegenover mij.
Wij keken elkander héél lang aan.
Alles had een wieg aan de arm
en is zwijgend gegaan.
Ik wil van geen wieg meer weten,
ik ben te oud
en ben het wiegen vergeten
en niet meer stout.
Had ik nog maar een kleine naam,
ik was weer in de wieg gegaan.

Dood
Na dit grote geruis
van gras zal het héél stil zijn om het huis,
alsof ik dan reeds zonder wangen ben
en ken, wat ik nu nog niet ken.

Dode lichten
Soms komen er lichten
groen als de maan
voor de gezichten
van de mensen staan.
Hun ogen blinken over de vlam
als die van een lijk naast een boterham.
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Drukke nacht
Waar komen al die vrouwen
op eens in de avond vandaan?
Zijn zij niet in de vouwen
van haar bedden slapen gegaan?
Er is ook geen vuurwerk,
dan dat van de maan.

Eieren
Ik eet geen eieren zonder zon,
eieren van de lopende band.
Ik eet ze alleen als de kip ze kon
leggen op het open land.
Dan eet ik meteen het rode licht
gefronst in lel en kam
en blijft het ei dat klein gedicht
van een kip en met of zonder ham.

Erkentenis
De god van mijn handen
wil maar niet bedaren.
Hij ijlt en maakt op de lucht gebaren.
Hij grijpt de wanden van mijn wangen
uit ik weet niet welk verlangen
om dan in mijn haren te varen
en daar te rusten, even,
op de brave, oude kop van mijn leven.
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Excuse
Ik ben niet gekomen om er te komen,
ik ben er maar zo'n beetje heengegaan,
omdat langs de weg zulke hoge bomen
boven zulke kleine bloempjes staan.
Maar nu ik hier sta, nu... ik erken,
dat ik werkelijk gekomen ben.

Finale
Er rest mij soms maar deze éne behoefte,
te rusten,
en met een bloemen tussen mijn tenen
en een ring van zonlicht op een knie
niets te zijn.

Fruit
De boeren spelen met hun nieuwe appels
en leggen ze zacht in de korven.
Kleuren en kwaliteiten zijn goed,
maar de prijs is zo bedorven,
dat de plukkers in 't spreken niet zingen.

Geheimenis
Als een blad dat het niet zeggen kan
en toch iets weet
van daar hoog in de lucht
en dan bang is, dat het dat vergeet.
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Gelukkig blauw
Er is op straat wat blauw verloren
onder de grote blauwen van de dag.
Het wordt als hoor ik kinderkoren
achter een blauwe vlag.
Ik zie me nu in de ruiten staan
vergulder dan ik naar huis ben gegaan.

Groen
Een geit kijkt naar een man, die verf
strijkt aan de paaltjes rond zijn erf.
Het is ook koud
voor de bloemen die op en neder gaan
en op de bomen te wiegen staan.
Wat ziet het dier
in het vreemde groen tussen borstel en hout?
Of kijkt het voor zijn plezier?

Hemelsblauw
Alsof zij om haar blauwe mantel naar de hemel gaat
zo treedt zij met haar voeten op de grijze straat.
Alsof zij wordt de draagster van de zevenkandelaar
stipt goudlicht in haar ogen en op haar haar.
Waarom ik bij zo'n blauwe mantel aan de hemel denk
en zie van uit haar ogen een Godsgeschenk?
Er bloeit nog ergens diep in mij verloren
een bloem van kinder-hemel-lore-lore.
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Het
Ik geef het handen in de dag,
ik geef het handen in de nacht,
al kan ik het somtijds slaan
en van mij laten gaan.
Ik kan er om lachen in de nacht,
ik kan er om lachen in de dag
en 't laten vragen:
wat heb ik je gedaan?

Idealen
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
en over hun borsten hangt als een sjaal
met andere blokken mat-rood
de tekening van hun ideaal
en de franjes van vlak voor de dood.

Inspiratie
Nu de vogel zulk een licht
valt op de tenen moet hij wel fluiten
met al de veren van zijn gezicht
en al de veren daarbuiten.
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Instinct
Ik moet wel de nieuwe blaadren snuiven
in zulk een lucht en zulk een licht
en even met mijn laatste haren wuiven
boven het buigen van mijn ouder gezicht.
Zij kunnen immers daadlijk roepen van hierneven,
kom in het donker, achter het leven,
en wees nu dood.

Junimiddag
De trein is weer voorbij. Het reisgeluid
sterft in de toppen van de dennen.
Ik moet mij tussen de stoom en de landen
nog even aan de stilte wennen,
eer ik weer zie hoe de planten
geven het licht met hun bloemen handen.

Kaartenvrouwen
Met die sleutel in de hand
worden alle deuren grote bloemen
en werd mij gevraagd, waar komt gij vandaan,
dan zou ik komen van het land,
waar ik een vierde van de vrouw kon roemen.
Wat heeft die vrouwe dan om haar hals?
Een snoer met een beier, maar die was vals.
Wat heeft zij dan in haar oren?
Dat laat zij niemand horen.
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Kapiteel
Er bloeit een stenen zomer
in de arduinen bloemen van de kerk.
De werkers waren vroeger vromer
bij dat godsvruchtig werk.
Zij hebben zich de historie van ieder blad gedacht
met contouren van bijbelse kracht.

Kerstgelui
Het luidt ook voor de Kerstmis van het kind
met de paarsgeruite schort,
dat ziet aan de klok van de kerk en de tint
van de einder hoe donker het wordt
en staat aan het avondlijke wezen
van de dingen zijn laatste bestemming te vrezen.

Klaprozen
De zon staat klein en scherp over het koren.
Ik heb het gouden sleuteltje nog niet verloren,
het gouden sleuteltje dat ieder kind
op het kastje met zijn dromen vindt.
Nu moet ik het wel alle dagen dragen
voorbij de banken, de fabrieken, op het spoor
en even vaak mezelf vragen,
waar dient het voor?
Het is nog goed er mee in de hand te staan
voor klaprozen die stil in het hete koren staan.
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Landweg
Zijn paard houdt even op met gaan.
Nu hoort hij zich helemaal fluiten
en om de hoeven die bleven staan
de stilte volkomen sluiten.
Hij ziet hoe in de weide ernaast
een rund kijkt in dat ander dier
en zich even er om verbaast.

Margerieten
Het licht heeft bloemen in de weiden gebouwd.
Het licht heeft immers een hart van goud.
Nu mag ik naast het licht komen staan
en kijken hoeveel het er heeft gedaan.
Bloemen zijn nooit te veel,
al zijn ze maar wit en geel.

Melkventers
Twee blauwe karren melk en twee bruine paarden,
twee knechten met beenkappen en zonder baarden.
Om de blauwe vlakken zwavelgele lijnen,
die in het blauwe licht nog geler schijnen.
Met zulk een optimisme voor een onbekend gewin
gaan die mannen de tour van hun verkoop in.

Merci
Ze hebben me wel geen pijn gedaan
met zo voor mijn gezicht te staan.
Ik heb mijn hoed maar opgezet
om onder de groene bomen
en al waarop een vogel let
te komen.
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Metamorfose
Als in de avond
een van die violette golven over mij slaat,
krijg ik een ander gelaat
en een ander gewaad
en wat ik niet verander
valt langs mij tegen de straat.

Middagbloemen
Ze merken onder hun blind gezicht
de bittere reuk van hun groen.
Ze ruiken elkander in het droge licht
en weten niet wat ze doen.

Mimiek
Als het geen woorden zijn,
zal ik het ook niet met woorden spreken.
Ik zal onder in het land staan
en het met de handen tekenen
in het licht,
dat de schaduw het doet met me mede,
even als ik zonder reden.

Misschien
Ik verdom het vandaag om vader te zeggen
tegen wat daar tussen de sterren hangt.
Ik ben heden niet het kind
en mis wat het kind zo verlangt.
Morgen zal ik het misschien zeggen, misschien,
maar niet vandaag.
En morgen moet ik nog eerst eens zien.
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Morgen
Nog zijn alle schaduwen violet
en bij de schoven
wordt het iets roder van een heter licht.
Bij de bloemen is nog niet hun naam gezet
en, meer naar boven,
de prijs van hun onbetaalbaar gezicht.
De zon is nog van boer
en niet van sport,
maar de benen zijn lang
en het leven is kort.

Muziek
Er staat muziek op het zuiden,
speciale muziek om te luiden.
Grote gedaanten met zwarte Franse baarden
spelen fontein met hetgeen zij vergaarden.
Heel het zuiden wordt van klokken over een zee,
maar de praktische Fransen douchen de sterren meteen mee.

Nachtverdacht
De bloemen staan in een blauwe ronde
tussen de dennen en onder de maan.
Alle dingen hebben nu dat wezen
als er staat in duistere boeken te lezen,
al hebben ze niets gedaan.
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Nachtverlangen
De heren torens hebben mij vannacht gegroet!
De maan vloog blank en breed. De lucht was goed,
als groen likeur groot over 't dal verzaamd.
Er klonk een ruime klank, ook klok genaamd.
De blauwe dijen van de huizen blonken.
De ronde borsten van de bruggen zonken.
Er zwol een naam uit iedere stratenvouw
mijn zoekende ogen langs. Die naam was: Vrouw!

Nooit
Rond dat woord nooit heb ik al veel gelopen
als om een hoge toren zonder deur.
Oud zal ik er nog om worden,
oud in mijn sleur,
want nimmer zal ik het geloven:
in zulk een toren staan de deuren boven.

Ochtend
De grote brug is leeg,
alleen een bedelaar met een pet van beton
en een houten broek,
staat in de vroege zon
te kijken naar het deeg
van een gevallen en verlaten stuk koek.

Onproductieven
De werkeloze bloemen staan langs de rand
en weten van de bloemen, die werken op het land.
Zij allen samen kennen dit refrein:
dat werkende bloemen eenmaal eetbaar zijn.
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Ontmoeting
Het is weer avond en er valt weer kaneel
over de voeten van de jonge vrouwen.
Een auto met vlaggetjes in geel
rijdt uit een van de stenen vouwen
van de stad en houdt stil
voor een gelaat, dat niet weet wat het wil.

Oordeel
Eens kom ik met mijn dierenhuid omhangen
voor U staan
en voel ik aan de gloeiïng van mijn wangen,
al wat ik deed en wat niet ik heb gedaan.
Mijn God, ruik eerst eens aan mijn haren in zulk een zon
en oordeel dan, of ik wel anders kon!

Optimisme
Onder de grote blauwe hemel loopt,
een klein debiet gewend,
de man die garen en band verkoopt
en de taal van de vogels kent,
die de kopende huizen heeft omgedoopt
in de kleuren van een ganzenprent.
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Orgel
Onder het orgel worden de haren
van het kind beroemd.
De tonen zijn over het kind gevaren
en hebben het tot iets benoemd.
Een huiver schiet over zijn kinderborst.
Zijn ogen doen pijn van de dorst
achter zijn tanden.
Het weet niet eens, waarom het zijn handen
zo heftig openvouwt
tot een springende bloem,
want het orgel heeft het die roem
te plotseling toevertrouwd.

Passante
Een wit gezichtje boven veel bont.
Wat melk, wat klei
waarin de rode gummi van haar mond
en niets voor mij.
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Principe
Zij staart naar de razende drievuldigheid
van Jezus, de zon en de man
en lacht in haar ongeduldigheid
zo teder zij kan.
Zij lacht het niet lang en niet te veel,
haar lippen zijn te groot,
haar ogen als zagen zij aan veel geel
de randen blauw en rood.
Zij voelt de zon op haar breed gelaat
en Jezus heel ver in de hand,
waar zij 's morgens vluchtig een kruis mee slaat
over haar klein verstand.
Maar de man voelt zij tot in haar schoot
en ook tot op haar hart.
Zij voelt hem blank en sterk en bloot
en tussen de ogen zwart.

Raven
Boven het veld waar de bieten zijn geborgen
zeilen de raven dooreen
en trekken dan verzworven
naar de bossen heen.
Zij geven boven de nieuwe vormen
van het menselijk werk bij iedere reis
hun onverschillig en onverdorven
natuurlijk gekrijs.
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Reflexen
Er worden grote groenen om mijn ogen
onder de zon op het water bewogen.
Er is een optocht van planten en licht
langs het staketsel van mijn gezicht.
De planten gaan langzaam voor mij open
en doen zich dan schielijk dicht.

Rood
Wij spraken nog over vermiljoen
en nu is hij dood.
Ik ga hem zien en kan niets voor hem doen.
Bij God, als er een hemel is, dan is hij rood.

Ruisen
Ik merk aan het ruisen, dat het middag is
en ik ben nog zo ver van de nacht.
Nu moet ik nog eerst door de avond gaan
en ik weet niet wat mij daar wacht.
Er komen dan andere bomen te staan,
bomen waar niemand onder lacht.

Schemering
Er sist zich iets zacht uit
in het smelten van de dag.
De vogels luisteren nog even en ook een kind
meent het te horen gaan.
Er is toch geen wind.
Het heeft zich nog niet in zijn haar gezet
tot een gebed om de dingen,
die over de sterren heten te staan.
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Sluitingsuur
Het timbre van een moeder
vaart over de congregaties van de bloemen
en luidt zich zacht
tussen een klok en een ster.
Ik hoor de nacht
de andre namen van de dingen noemen.
De bloemen en vele zielen sluiten
zich binnen de ramen buiten.

Schroefjes
Tussen zijn jonge vingers worden de schroefjes blauw
en drijft er een wit wolkje voor
en daar een rode vogel door.
Vijf schroefjes samen zijn reeds een gebouw.

Stilte
Ik luister in de luchten van groot fruit
naar de vogel, die nauwlijks weegt,
maar een sein aan de zijnen luidt
en de stilte een gestalte geeft.

Socialiteit
Er hangen zulke mooie blauwe lichten
om de dingen van berg en dal,
maar om de mensengezichten
niet overal.
De een mag om de ander niet meer houden
zulke zwanen om zijn slot,
zulke pauwen in zijn park en zulke vrouwen
en zulk een God.
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Strooien hoed
Ze noemen hem marguerite en elders marin,
er zit iets van de bloemen in en van de kant
van de zee.
Dan:
Op een groot donker veld zal een kaars branden.
Ik zal er liggen en zacht lachen
en het licht niet beschermen met mijn handen.
Het is immers niet meer nodig te zijn
en zo om te zwerven.
Als ik dan maar met een strooien hoed op
mag sterven.

Terminus
Om de lippen wordt het weer donker.
De woorden verlopen onder de bomen,
als er nog worden vernomen.
Ik luister: de grens van de mensen komt aan
zonder trommel of vaan.

Treinlampen
Mijn vrienden de lampen op de perrons,
met hun groene en rode gezichten.
Handen kan ik hun niet geven,
maar zij hebben toch het leven
van op de stations.
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Uitbundigheid
Met korven om manen in te vangen,
met bussen vol gezangen,
met potten om lichten in te drogen
reis ik langs de ogen van het land.
Met dozen zonnen,
met klanken in tonnen
en glazen gedichten in iedere dwaze hand.
Waar ik mijn armen ook rek,
ik ben overal gek.

Verbascum
De dalen staan vol gouden torens.
De lippen van God bewegen
zich onder Zijn sterren
en blazen slaap over de bloemen.

Vergaan
Het licht vlot, met een kleur van handen
die niets meer in het volle leven doen,
om de gevezelde randen
van het stervende groen.
De lucht staat nat en bijzonder groot
op de vallei met een reuk van dood.
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Verlaat licht
De wildste lichten liggen al lang in de bloemen
en waar er nog een drijft wordt het gedragen door een bij,
die in haar gulzigheid maar rond blijft zoemen
en het vergeet in enige akolei,
waar het nog smeult tot een laat kermiskind
de laatste flikkring onder maneschijn bedolven vindt.

Verloren bloemen
Kinderen hebben ze verloren
die gele bloemen.
Andere bloemen zijn alweer geboren.
Als kinderen maar van bloemen horen.
Hoe hebben ze deze dan verloren!

Verwaaid
Het groen stoot met de avond nog eens op
en valt dan met zijn bloemen in
en waar daareven nog een landschap stond
vlot nu een zwarte tint.
En waar daareven nog een vogel floot
fluit nu de wind.

Verzuchting
Vandaag moest ik God nu kunnen dienen door
gekleurd papier te plakken op carton,
de lichtste stukken voor
en dan 't geheel te dragen door de zon.
Daarbij te zingen wat mijn dwaas verstand verzon,
sinds ik in het licht de kleuren horen kon.
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Vlaggen
Kinderen hebben altijd in vlaggen geloofd
en mogen ze gaarne dragen
over hun schouders en boven hun hoofd
en alle dagen.
Omdat ik dat ook als kind heb gedaan,
haast ik me nog gaarne om achter vlaggen te gaan.

Vlucht vogels
Ik zie in de zwarte figuren
van die vogels hoog en luid
geen magische avonturen
meer aangeduid.
Zij vliegen om ergens te vreten
in een gespitste trek
en tekenen elkander de beten
met een rauwe schreeuw van de bek.

Voorjaar
Het is als zo zonder God of maan,
en ik heb zulk een zin om biechten te gaan.
Bij iedere lantaarn
vraag ik me: ga je nog gaarne?
Waarom zou ik niet meer gaarne gaan?
Ik heb toch de nieuwe bloemen zien staan.
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Voorteken
Achter de tocht van die voormalige wind
door de buigende bomen
zit weer die groene tint
met die zwarte zomen
van die donderdag.
Ook toen was de zon gekomen,
als een kind
met een vlag.

Vrijdagavond
Op de stad staat in licht aquarium-groen
een sikkel licht te drijven.
Het ruikt er naar chloor en poetskatoen
en dingen om koper op te wrijven.
De vrouwen zullen wel practischer zijn
dan te kijken naar wat maneschijn.

Waarderingen
Mijn masker draagt een één,
zijn masker draagt een twéé,
haar masker draagt een drie
en 't masker van God een zeven.
Mijn cijfer wordt in de morgen blauw,
mijn cijfer wordt in de avond rood
en is er geen licht dan gaat het dood.
Het cijfer van God blijft leven.
Eigenlijk zijn wij maar lotelingen,
die onder de sterren hun nummer zingen.
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Wandeling
De schaduw van de aarde maakt de avond weer
een treden naar de grote nacht.
Ik zijg haast op een mijlsteen neer.
Er wordt iets in mij nagedacht,
waarbij het stil moet zijn.

Wie wiegt me weg?
Er zijn avonden, dat God niets zegt
en ik door gene Vader
wordt in een magnifieke wieg gelegd!
Maar als die mensen komen nader,
die met de gezichten als patenen,
wie wiegt me dan weg! Wie wiegt me dan weg?

Zaterdagavond
Het is de kleur van de dienstmaagden
die de avond zo ruit
en niet de menging van de reuken
die kruist uit het kruid.
Het is de avond voor Zondag
die de tinten zo breekt
en in donkere bloemen
rust op de bomen steekt.

Zin
Ik heb zulk een zin om op het land
in het schijnsel van de maan
met een kerkboek in de éne hand
en een kaars in de andere te staan,
om te bidden met een rein gemoed,
dat God voor een schuiver in het bloed
mij nu en altijd beware.
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Zondagmiddag
Er vloeit iets over de bloemen
de kelken in en uit.
Ik moet het Zondag noemen
al geeft het geen geluid,
als wel de dorpsfanfare
die ginds in 't koper prest
al wat haar van het Ware,
het Goede en het Schone rest.

Zwart en wit
Er komt een ziel door de morgen getreden
met een zwart kleed en een witte strooien hoed.
Witte strooien hoeden staan de zwarte zielen
in de morgen goed.
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Fugitieven en constanten
1938
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Acrobaat
De man daar met die grootse idee
om buiten in de zonneschijn
zijn armen groetzaam uit te slaan
om op zijn handen te gaan staan.
Heeft hij wel goed die bloem beschouwd,
die in zijn schaduw zich openvouwt
en niets doet, dan wat wel haar staat,
ook ver van welk een weg of straat
en zonder idee van acrobaat?

Affiche
Ik ga in de schemering er op uit
en halverwege, keer ik mij eens om.
Waar daareven nog stond groen geruit
een boom, staat nu een houten kolom,
waarop geplakt in rot papier
van het gemeenste lila-blauw
een wenk: Kom nader en ga hier
binnen de gravure van deze vrouw.

Afwezig gezicht
Ik zit maar wat alleen
en zie het licht
blinken op de neus van mijn schoen.
Eigenlijk ben ik dit zonder gezicht
aan het doen.
Waar is het dan? Het is geen schijn
en het moest er dus nog zijn!
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Avond
De maan is rood en de vrouwen zijn blauw.
Wat heb ik er nog mee te doen!
Mijn hart is misschien nog even groot
en mijn geest iets minder groen.
De vrouwen zijn al een stuk van de straat,
zonder liefde en zonder haat,
en ik voel al alles te laat.

Avondlicht
Als een dode onder de doden
en één bloem daarop in het gras
staat het licht op donkerende zoden
met een bijschijn van glas.
De landen zijn nog zo grijs en koud
en het Angelus is al zo oud.

Avondrood
Er komt een rood over alle dingen
en de vruchten, die op de velden staan
missen de wind om over de stilte te zingen
en hun reuk doet mij nu zo bitter aan.
Al mijn jaren ben ik kind gebleven
en ik wil ook verder zo blijven leven,
maar zal het gaan?
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Avondstemming
Er is nog wat gebed in de bomen
van winden te laat gekomen
voor de schielijke bui.
De hoorns klinken weer opener.
Het licht is niet meer zo koper
en er is avondgelui.
Het is nog te mooi om dicht te gaan
en met het gezicht in slaap te staan.

Bed
De klaver komt in zijn paarse bloemen
en de lucht wordt violet.
Ik begin de dingen van de nacht al te noemen
en citeer als laatste het bed.
Het bed is de sonate van de nacht.
In de vorming van geest en stof
wordt niet genoeg aan het bed gedacht,
aan het fijne bed voor de mens zo grof.

Begrafenis
Het was een ziel op hoge hakken
waarvan ik daar juist de kist heb gegroet.
Zij stond zo graag bij het huis voor haar gebakken
en onder een nieuwe hoed.
Zij keek steeds zo fier om dit klein bezit
en was te veel gekleed in rood
en wenste niet graag te gaan in wit
tot God door de koude van de dood.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

38

Berusting
Zou ik het maar niet liever laten,
al dat kijken naar de tijd.
Dat laten, kan mij toch niet baten
en ik voel me al weer bereid.
Alles wat ik nog wil
is toch maar een bril
en alles wordt er iets groter in.
Elk nut is immers zonder einde en zonder begin.

Bloemen
Ik zou de bloemen wel handen willen geven,
maar mijn vingers zijn zo grof.
Zij zouden schilferen hun fijn leven
en zijn beter voor bloemen van stof.
In bloemen van stof steekt allicht een vrouw.
Zo'n vrouw is 's morgens een ding in blauw,
zo'n vrouw is 's middags een beeld van geel
en 's avonds nog iets in zacht verdeel
van rose en rood, maar niet meer veel.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

39

Brevier
Er wordt een grote ring geheven
en in het oosten wordt het al klaar.
Er wordt in kort signaal gegeven:
de zon is daar!
Nu moet ik mijn ogen wel bedekken
voor al haar vuur,
maar ook mijn armen rekken
naar haar natuur.
Nu moet ik weer de getijden bidden,
die zijn voor haar alleen,
die is het symbool van alles in het Midden
en van anders Geen.

Confectie
Ze keken in de diepe lucht
en vroegen elkander wàt te doen.
Toen sprak de vader met een zucht
aan zijn pijp: kleed het kind in vermiljoen.
Doe het vermiljoenen schoenen aan,
zet het op een vermiljoenen hoed
en laat het in het geloven gaan:
dat de zon is goed.

Contact
De bloemen en de planten vragen niet
van wie ik kom en of ik ben
gezonden door de kopers van een lied
of al hun soorten ook persoonlijk ken.
Zij voelen enkel, dat iemand bij hen staat,
die groter is en neemt veel licht,
maar voor het type van zijn liefde en haat
missen zij het gezicht.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

40

Contacten
Een wilgentak slaat op de aren
en beiden ruisen dan uiteen.
Had ik korenbloemen in mijn haren,
ik ging tot beiden heen.
Samen met wilgen en koren te staan
in de wisselingen van zon en maan
en elkander dan zachtjes te slaan.

Critiek
Zij voelen zich zo als ik mij voel.
Zo gaan zij naast elkander
en achter hen komen de kinderen aan
en het een kijkt in het ander.
Waar komen vader en moeder vandaan
en waarom moeten wij achter hen gaan?
Vader had eens een nimbus om zijn kop
en moeder heeft nu een hoed van speelgoed op.

Donker land
Op het veld begint het grote zwart te staan,
achter het laatste licht dat in de wind schijnt weggegaan.
Ik volg de grote weg en zoek een naam
omdat er geen bomen meer zijn
en ik roep iets aan
in de vorm van een nameloos gordijn.

Dood hout
Langs de lijn liggen overal
dode biels en de mannen
uit een parochie met veel duiven
zijn gereed om ze te verschuiven.
Er naast staat tussen de geurende struiken
een paal en kan niet ruiken.
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Eenzaamheid
De lucht is zo lila en lauw
om de rose bloemen bij de molen.
Het water ernaast stapt grauw
geruist in de schoepen met vloeiende zolen.
Het is er om in 't grijs gereed te staan
en maar in en uit de kamers te gaan.

Eenzaam licht
Er fietst een eenzaam licht
de natte koude door.
Ik zie niet wie er dicht
op volgt: het licht gaat voor.
Uit de takken van de bomen
is een oud geruis gekomen,
dat ik jong misschien verloor:
het licht ging immers altijd voor.

Eenzame avond
Vanavond heb ik nog geen God gezien
en nog niet eens één van zijn licht.
Van jonge vrouwen heb ik maar stappen gehoord
en nog niet eens een gezicht.
En toch komt die aanbiddelijke zucht
over mij tegelijk breed en teer.
Wrijf ik mij dan muziek aan de lucht
en niet meer?
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Eigenlijk?
De morgen staat vol jonge bomen
en onder de lucht ben ik alleen.
Waarom ben ik eigenlijk hier gekomen?
En waar ga ik eigenlijk heen?
Is dit ook eigenlijk nog van node,
of ik nog ergens kom vandaan
en van en voor wie zou ik zijn de bode
met nog ergens heen te gaan?

Fluiter
't Is nog zo vroeg en haast nog nacht.
Wat ziet die man, waar hij om fluit?
De dingen van liefde en eer en macht
en geld zijn nog niet uit.
De vogels zelf zijn hier niet op;
zo, of hij op het leeg perron
soms tegen een vogel fluiten kon.

Gedempt
Ik ben een man van 't gedempte licht,
al zie ik de zon zeer gaarne staan
met haar blauwe bal in het vergezicht,
als een intense maan.
En daarom doe ik alles zacht
en kijk ik teder naar boom en plant,
want ik ben een man van de klare nacht
en schemer zonder misverstand.
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Gevecht
De bloemen hebben de insecten verleid
en nu zie ik ook daar een onenigheid
en in die twee koppen, als die van een speld,
is ieder zijn eigen held.

Groen
Ik wil wel vertrekken uit het groen
om mijn ogen voor eeuwig dicht te doen,
want zolang ik die ogen open houd,
gebruik ik ze toch maar stout.
Ik vraag nog alleen de verzekering,
dat de eeuwigheid weze een ander ding
en ik daar weer niet door een groen moet gaan,
als waar ik daareven kwam vandaan.

Huurbrief
De kinderen bidden
het gebed van de ballen
en in het midden
van de getallen
keren ze zich van de muur.
Een van de ballen
is nog niet gevallen
en dit huis staat alweer te huur.
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Ik luister dus tussen de gele brem
Achter de Dood
staat glas-in-lood
en daar zit van 't begin
licht van de Hemel in.
Ik mag niet raken aan de ruit,
als een kind, dat alles weten wil.
Doe ik het toch, dan is het uit
en wordt het op aarde rond me stil.
Doch er is nog een stem.
Ik leerde steeds: zij is van Hem,
die staat van glas-in-lood
achter de Dood.
Ik luister dus tussen de gele brem.

Ik zoek een trom
om de morgen aan te kondigen
en een vroeg dier vlucht uit de wei naar het bos.
Eerst als ik slapen ga, kan ik beloven
niet meer te zondigen.
Er bloeien blauwe palmen snel naar boven
en delen het decoratieve licht.
Er komt met een jonger gezicht
uit de oude tijd een nieuw soort vrouw aangegaan.
Ik denk aan een glijdende zwaan.
Zonder veren ziet ze me aan.
Weer moet ik in de vrouw geloven.
Ik vraag haar niet waar ze slapen gaat
en in welke kleur en niet hoe laat,
maar toch wil ik iets om haar iets te verkondigen.
Ik moet in haar geloven.
Eerst als ik slapen ga,
kan ik beloven,
niet meer te zondigen.
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In de hitte
Het is stil. Er staan planten te liegen
in het hete, groene licht
tegen even gemene vliegen
met hun fantastisch gezicht.
De dieren lijken zo veel
op mij, want ik weet ook
niet alles en maar een deel
en dat is nog gestyleerde rook.

Iris
Ik zie hetzelfde blauw
in de ogen van die soldaat
en in die van die jonge vrouw
en het natte dek van de straat.
Het is ook het blauw van een mars
uit vernikkelde trompetten.

Jazz dans la nuit
De nacht trekt langzaam langs het raam
voorbij. Een gloeiende kattekreet
met een caricatuur van een mannennaam
scheurt het gevoelige donker breed.
Een ernstig man is er van ontwaakt.
Zijn dromen werden hem aangeraakt
op een onbeschaamde manier.

Kabbelingen
Het water spreekt niet van nu alleen,
maar door de dingen er om heen
en wat het onder de wolken zegt,
wordt telkens door de wind weerlegd.
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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.

Kind
Het kind is al vier jaren oud.
Het heeft een penseeltje en een potje met goud
en vraagt naar boterbloemen.
Bloemen en boter waar het kind zo van houdt.
Ik kijk naar de onderste kinderlip,
daar blinkt in het vochtig rood een stip
van het licht als een boeken-ster.
't Geluk van de keuken is niet meer ver.

Koude
Er valt iets van de maan
en voor mijn voeten blijft het staan.
Het heeft zich plotseling opgericht.
Nu schouw ik het in zijn gehéél gezicht.
Mijn God, als Gij niet warmer zijt,
wat doe ik dan in de Eeuwigheid!
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Luchtschrijver
Hij schrijft zijn opdracht in 't blauw van de lucht en gaat.
Ik ben geen vrouw en weet niet wat er staat,
want mij werd niets tot aan het hart gezegd
en er is niets in mij, wat iets weerlegt.
Ik heb gezien een lange witte rook
en als het waar is, geloof ik 't immers ook.

Malaise
Ook in dit voorjaar word ik niet verschoond,
te vele huizen staan er onbewoond.
Ik heb niet meer die vreugde om nieuw rood
tussen de oude kleuren van de wijk.
Het is vervelend, maar het is de dood
en eigenlijk heeft hij gelijk.

Militair
Er gaat een soldaat naar het oosten,
met zijn rug naar de ondergaande zon,
door een straat met vele loodsen
en een dek van een soort beton.
De vrouwen horen hem komen.
Hij stapt zo hedendaags onstug
en heeft zijn sigaar genomen
uit de mond en houdt ze op de rug.

Minute
Het land staat stil,
nadat er nog een blad
viel als een vogel, die een ziekte had.
Ik wil,
ja, wat wil ik ook weer?
Ik wil immers al lang niets meer.
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Morgenklok
Het licht golft uit het oosten
en baadt de gezichten van de kruiden.
Tegen de purperende dageraad
voel ik de plant van mijn wit gelaat.
Een klok begint te luiden
alsof ze op mijn wangen slaat.
Mijn wangen hebben die klok niets gedaan.
Ik wil niet, dat ze er op blijft slaan.

Morgenstemming
Een jong mens slaapt, maar 't is alsof
hij luistert naar de zon en in het dof
gelaat gaat de glans van zijn lippen op en neer.
Ik kijk naar de gravures aan de wand,
en voel me niet bij een dier, maar bij een heer.
Ik ga en groet zijn slaap vlug met een hand.

Nacht
't Is nacht. Ik heb weer donkere benen,
maar de slaap ligt al aan mijn zij.
Waar zou ik overigens heen en
wie loopt door de nacht met mij!
Ik heb geen nachtelijke vrienden
en ik woon maar héél alleen
met enige onverdiende
sympathieën om mij heen.
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Nachtrumoer
Groot verkeer doet zich nog in de verte horen
om de idylle van de nacht te storen.
De vallei is stoffig en vol geruis.
Maar vele mannen spreken, eer ze slapen gaan,
nog eens de wangen van hun vrouwen aan
over de innige dingen van thuis.

Nachtstilte
Het is zo stil boven de planten,
boven de lage en boven de gerankten
en de lucht is alleen vol reuken
van ranonkelingen in de grote wei.
Het is zo stil in de keuken
en de maan schijnt op een ei.

Nachtvormen
Alles staat in de nacht,
bomen en huizen in de rij
en waar ik altijd zo gaarne op wacht
is al voorbij.
Een zwarte kat doemt even op
om de gedaanten van haar ogen.
Heeft ze nog altijd die kattenkop?

Nachtwind
Dit is het liefste wat ik hoor,
de nachtwind gaat het nachten voor
en ik naar bed om te vergeten
en niet te weten
wat ik hoor.
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Na het feest
De kleinste mensen gaan tussen de grote
met het speelgoed van hun ogen.
Er slapen ook zulke vette bloemen in de sloten
en de takken waren zo blauw toen de maan
aan de andere kant van dat huis ging staan.
In héél dit zacht delirium
van nacht en fruit en bloem
klinkt dof een weggedragen trom.

Najaar
Er wenkt iets van uit de bomen
met een groene hand,
dat ik er onder moet komen
met een grote mand.
Ik wil echter niet vergaren
versleten bloemen en blaren.
Ik zoek een deken van zand.

Natuur
Er schrijdt een jonge vrouw naar het veld
en dat doet mij nog altijd zo'n wild plezier.
Ik weet het, mijn stormen is uitgeteld,
maar het is toch zo'n innig-diep dier.
Ach, koren, zon en alles wat brandt!
Ach, kleuren van bloemen en geuren van 't land!
Daar ga ik nu als een vertederde man,
die de pracht van dit leven haast maar neuriën kan.
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Onrust
Er is een weide in het bos
en daar is een stille
vergadering van bloemen,
die geen insecten meer willen.
Weg wil ik er ook wel wandelen
om naar een breed dal te gaan,
waar tussen de korenvelden
nog een huis in het wit zal staan.
Ver van de bruine baksteen
van de nieuwe tijd!
Dicht bij de rode tulband
van een wiedende meid!

Optimisme
Al wat zich zelf plant moest ik nu kunnen planten
en dan de héle, lange dag.
Over de weiden gaan met spoedende hand,
zaad zwaaien over de waterkanten
en zachtjes zingen: al wat ik nu plant,
plantte zichzelf tot voor kort
en dan de hele, lange dag.
Maar al wat ik deze dag heb gedaan,
is niets bij het licht van zon en maan
en ik wacht nog af, wat het wordt.
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Optocht
De zon komt weer de dalen binnen
met lichten, die tussen de vingers van
de meisjes schijnen anders dan
tussen de vingers van de man.
De meisjes hebben daarop gelet
en er een ernstig gezicht om gezet,
maar de fanfare blaast scherper de choralen
voor de vermiljoenen schalen
waar de meisjes onder ademhalen
met een gezicht, dat in louter lippen ligt,
lippen beschenen door louter licht.

Oude witter
Hij heeft het huis en de stal gewit
aan de kant van de zon, aan de kant van de maan
en al wat zijn sobere geest bezit
met het blauw in de kalk gedaan.
Nu staat hij en het avondlicht
schijnt roder op zijn verbrande nek.
Hij geeft zijn werk nog eens even het gezicht
van een voldane, werkzame gek.

Perron
Dicht bij die oude bruine pater staat
een jonge vrouw in donkerblauw gewaad
en om haar hals een snoer koralen kralen.
Zij staat er zo-wat-kan-ik-er-aan-doen,
ik ben maar vrouw en in een groen
snoer kan ik toch moeilijk ademhalen.
Ik draag een tas en ook ik bid,
de pater draagt een boek waarin geen spiegel zit.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

53

Poortje
Ik zie de geestesspeling van
een kinderlijke timmerman,
wanneer ik door de morgentijd
voorbij die lage tuinpoort rijd.
Het zijn geen lelieën, het is
geen anemoon en geen narcis;
het is geen tulp, het is een kelk
van hout en okerig wit, maar welk
een hulde aan die bloemen saam
door deze timmerman zonder naam.

Praatje
Op de hoek van het gras staat een lichtgroene vrouw
en de maaier laat rusten zijn zeis.
De haag is zo groen en de hemel zo blauw
en 't verhaal weer de oude wijs
van de zwarte en de witte man
en wat niet wil, niet mag en kan.
Maar de vrager wordt het vragen moe
en de vraagster schuift de takken toe.

Prooi
Ik sta aan het einde van de lucht
en zie diep in het dal,
hoe een vogel voor een vogel vlucht,
die hem toch hebben zal.
Of ik me al afwend en al zucht,
magen en honger zijn overal.
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Reuk
Het is een reuk
tussen die van een vrouw
en de eiken banken van een middelbeuk.
Hij lijkt zo sterk en trouw
en leunt zich moeizaam aan die bonte kleren.
Maar diep in zit tabak
en daarom klopt een hart heel zwak.
Dus is het toch een reuk voor heren.

Ritornelle
De maan gaat open
en de bloemen gaan dicht.
Een levensgrote bloem wil ik mij kopen
en een levensgroot licht,
om door die bloem te kijken
uit ogen zonder pijn
en het licht te zien lijken
op maneschijn.

Ruzie
De vrouw is een wezen met een ster.
De man een ding met een duistere handschoen om.
Zij zegt wat: het lopen is me te ver.
Rijdt me dus en de man is alweer zo dom.
Is er in dit leven dan geen keus?
Hij heeft toch een handschoen en zij een neus!
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Schemer
Ik heb mijn moede ogen
van gisteren maar weer meegenomen
in de nieuwe dag.
Ik kon er zo moeilijk zonder komen,
na wat ik zag.
Al valt het licht ook op de rand van mijn hoed,
die schemer doet mijn ogen niet meer goed.
Er is wat anders met de zonneschijn,
ik kan er soms zo moeilijk nog kind bij zijn.

Seringen
De laan staat op uit de blauwe kleur
van de nacht. Op 't wegdek wielen
wagens van ventende, bellende zielen.
Er staan seringen voor de deur
en ik doe hen niet open.
Ik moet toch iets anders kopen.

Silhouetten
Daar staat de nacht weer onbeheerd
met al zijn lichten.
De mensen hebben nog niets geleerd
aan elkanders gezichten.
Zij hebben maar andere kleren aan
om een andere schaduw te kunnen gaan.
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Slapen gaan (paars)
Een groot zacht land komt op mij af.
Er trippelen nog wat stille voeten.
Er zijn geen bedden en er is geen graf,
het is een waaieren en niet een moeten.
Maar eer ik die voeten heb opengedaan,
ben ik achter een paarse sluier slapen gegaan.

Slapen gaan (wit)
Er speelt nog een witte gedachte
tussen de bladeren en de maan.
Ik lig nog op iemand te wachten
om samen een droom aan te gaan.
In dromen staan dingen geschreven
en andere dingen gedrukt,
die in het eenvoudige leven
mij nooit zijn gelukt.

Sporen
Het licht valt van de rand van de maan
die in het vuur van de zon moet staan
en tuimelt in het slijk.
Er zijn hier mensen op schoenen gegaan.
Waarheen, waarom en waar vandaan?
Het licht heeft altijd gelijk.

Stadsgezicht
De stad is vol wielen en hoeken.
De huizen vol ramen en zoeken de mensen gaan heen en weer.
De mensen zijn vol mannen en vrouwen
en om de hoek van gebouwen
kijkt een dame in een heer.
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Stadsgezicht (centrum)
Een jonge dame draagt haar lippen op haar mond
en uit de straat treedt zij zo op het plein.
Zijn dit de lippen, die haar vader bij haar moeder vond,
in 't klein?
Of heeft zij ze genomen uit een doos
van onder een goud-gebiesde rose roos?
De jonge dame blijft maar gaan
en haar lippen gaan nog voor.
Ik mag op straat niet dom zijn en niet blijven staan
en ga dus door.

Stadsgezicht (rand)
Boven de rijen woningen voor één gezin
hangt een maan van tin.
Twee schoorstenen staan er naast
in dit stadsstuk, nu zonder haast.
De sterren hebben de nacht vergroot,
hun diepste licht is hier rood,
en voor de huizen zingt een héle stam
het verhaal van een geroofde boterham.

Staking
Ik weiger verder vermiljoen te strijken
met een penseel op een stuk doek.
Ik weiger verder cobalt te gebruiken,
omdat ik in de streken vrouwen zoek.
Voor haar nu ben ik tot niets meer bereid,
hoe het me ook om die mooie kleuren spijt.
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Stemming van berouw
't Is avond en God is groen
want Hij spreekt vanuit de bomen.
Hij heeft voor mij weer iets te doen
en nu mag ik ook weer komen.
Ik kijk in de toppen en staande kniel
ik met mijn werkloze ziel.

Stilte
Ik zit in de stilte en kijk niet uit.
Ik wil de stilte horen
en al wat er binnen zonder geluid
wordt geboren.
't Is wonder, dat het niet donkerder wordt,
waar de avond is aan 't vallen.
't Is of het licht wordt opgeschort
in een waaier van getallen.
Ik had in de stilte muziek verwacht
en daar glijden nu de zessen,
die drieën en vieren in hun eigen dracht,
als ongewenste danseressen.

Terminus
Het stille water trekt mij altijd aan,
alsof ik er voor altijd in moet gaan
en is het uur, dat ik zo kom, veel meer
nabij dan ik mijzelf vermoed.
De gedachte is al minder vreemd, maar wéér,
zij is niet goed.
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Terug
Zo stonden de jonge bomen in
de tijd van de Primitieven.
Zo stonden de bloemen bij mijn begin
en vooraan de madelieven.
Mijn plant wordt ouder, haar schijn wordt grijs
en ik eigenlijk eerst nu weer zo wijs
als ik was,
toen zag ik voor het eerst het gras als gras.

Vergaan
Ik kom van onder neutrale bomen
en zie weer het vlees van de stad,
waar ik zelf ben uit voortgekomen,
nadat geen gedaante mijn gestalte had.
Het is een langzaam bederven
met eind het genoegen te sterven.
Ik was nog liever geweest van blad.

Verlangen
De bloemen staan er en de bomen ernaast.
Ze staan stil en in de zon.
Maar ik ben van de mensen en ik heb haast
en waarom?
Is dan onder een hemel als vandaag
niet iets te doen,
om ver van al het menselijk geplaag
te kunnen leven als een stille bloem?
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Verlangens
Buiten roept iemand op iemand
en zo-alleen roept op zo-alleen:
is er hier dan niemand
anders! Is er nog maar geen!
Is in 't stromen van de zon,
dan geen leven meer dat vloekt!
Zijn dan de gezichten van carton
en in cartons geboekt!

Verrukking
Ik wandel maar op aarde
en geef ik een bloem een hand,
dan twijfel ik al aan de waarde
van mijn verstand.
Ik weet, het is zeker nog zo zuiver
als toen ik er nog mede begon
te gaan. Maar deze verrukte huiver
is verwant met een steek van de zon.

Voorwinter
De zielen hebben de lange jassen aan
in héél de stad,
al is er één onder een lantaarn doorgegaan
die nog geen had.
Er zal wel geen collecte zijn
voor die ziel zonder 't lange kleed,
want een ziel hoeft niet gekleed te zijn
om haar lief en leed.
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Vraag
Ik ben misschien maar geboren
om door de avond naar huis te gaan
en voor gesluierden stil te staan,
om de verdrietige woorden te horen:
wat kijkt die bleke man me aan.
Ik heb nooit veel gewonnen,
maar heb ik ooit veel verloren?

Vuur
Er brandt een vuur in zijn eigen vormen
op het land naast de vale wei.
De rook trekt laag en stijgt door de olmen
in vreemde stroken voorbij.
Ik sta er primitief te staren
naar de eigen gedaante van elke vlam
en snuif de brandlucht van die takken en blaren
of ze van mijn eigen kwam.

Wit paard
Ik ben bedroefd.
Dit paard is mij niet wit genoeg.
Alsof mijn zin alleen behoeft
een héél wit paard en al zo vroeg
en ik dit dier geen onrecht doe,
wijl 't niet zo wit is, als ik moe.
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Zode
Er is hier een zode, die schoner is
en langer klaar tegen de duisternis.
Waarom moet ik hier zo blijven staan
en kom ik zo node hier vandaan?
Schouw ik hier het gras in zijn schoonst gelaat
en zijn er geen mensen van dit formaat
of vogels, die passen bij zulk een pluk
van halmen zonder vreemde druk?

Zomergroenten
De boeren staan allen op het land
met een vlam op hun gloeiende kop
en een vlam op de voerende rechterhand
en een vlam op de steel van hun schop.
Ze hebben nu met de zon te doen.
die varende kookt de lucht
en pijnigt het bewerkte groen
tot de laatste phase der vrucht.

Zomermiddag
De mens wordt groter en het land wordt kleiner.
Het gaat naar de middag en de zon
is de hevigste man in de streek en tussen de bomen
waar twee roodgeruite jongedochters komen
en gaan naar de stad.
Ze hebben haar hoeden van het hoofd genomen
en zeggen elkander dat.
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Zon
Het brede rythme valt de leegte binnen,
die hier wijlt op het heuvelplat.
Ik zit alleen en weet mijn zinnen
steeds minder genegen naar de stad.
Maar deze wind behoef ik evenmin en
ik wilde hier zijn met de zon alleen,
jaloerselijk alleen en anders met geen.
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Transitieven en immobielen
1940
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Avondgebed
Ik wil wel bidden, maar dit kunstlicht schaadt
mij in de opgang naar de eeuwige zaken.
Mijn ziel zit in de krocht van mijn gelaat
en wil aan God dan wel, dan niet meer raken.
Zij heeft het nog niet uitgezocht.
De dieren hebben nog nooit een lamp gekocht.

Avondstemming
Er is avond.
Er is avond, ik zeg het nog eens na,
als ik door de vormen van de avond ga,
nu ik kom uit de vormen van de dag,
waar zon over lag en ik stil nog om lach.
Er was dag in mijn lichaam, maar nu ben ik moe.
Er is avond in mij, 't is nog al wat ik doe.
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Bladerenreuk
Er valt een blad tussen mij en de maan.
Ik heb vandaag zoveel goeds gedaan.
Met mijn armen heb ik in de blauwe lucht geslagen,
of ik dus de bomen weer bloesems kon doen dragen.
Met mijn hoofd heb ik gewenkt naar alle winden,
of ik daar alle wijsheid mee kon ondervinden.
Ik heb niets gevraagd, gezwegen en niemand iets ontnomen
en het naamloze achter de Dood is nu al over mij gekomen.
Dronken ben ik zonder drank, om wat ik niet heb gedaan.
Er valt nog een blad tussen mij en de maan.
Mijnheer, er vallen bladeren en u is niet wel.
Ik weet het, kinderogen, maar ik ruik dat alles zo fel.

Blauwte
Een groot blauw wandelt om de aarde
en ik wil mee, maar hoor met pijn
een stem, die wel haar sympathie niet spaarde:
eerst als uw schoenen blauwe bloemen zijn!
Nu weet ik, dat ik altijd hier moet blijven,
want ik loop immers in zwart leer,
dat practisch zich laat blinken door te wrijven.
Ik ben geen bloem en soms alleen een heer.
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Blauw uur
De maan schijnt om een ronde hoek.
Er zweven drie slankere vrouwen
boven haar hakken met even gevouwen
benen en de kleinste draagt een boek,
te groot en te dik om in bed te lezen.
Wat mag dat wezen?
Waarom kan die vrouw niet onder de maan
doorgaan in dit blauwe uur,
waar zij wil met haar lectuur?
Ik ben toch ook onder de zon doorgegaan!

Brief
Ik zie een straat en luister naar een brief,
gelezen door twee meisjes achter me in het gaan.
De jongen nam zijn pen en schreef zijn grief,
maar 't meisje wil 't nu eenmaal niet verstaan.
Dat andere beseft iets meer en het herkent
de jonkman, die zich reeds heeft afgewend.

Brood
Ik zie het brood en lach maar stil
en snuif héél langzaam aan de goede geur.
Ik ruik het hart en de gebakken schil
ieder voor zich en in zijn eigen kleur.
Ik keer het om en voel naar zijn gewicht
en tast 't relief af met een tere hand.
Heeft ieder brood niet een eigen gezicht,
als kwamen geen twee broden van één land?
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Carrière
Ik ben niet met een ballon gekomen.
Ik werd niet op een schip gebracht,
maar plotseling werd ik vernomen
ergens in de dag of in de nacht.
Ik ben maar in het klein begonnen
en nu beheer ik een wereld-zaak.
Ik schiet gratis naar vierkante zonnen
en luister of ik ze raak.

Dahlias
Vandaag wiegt rood en purper naast elkaar.
Ik zie dit gaarne, al valt het mij straks zwaar,
wanneer ik dan het meer met effen groen
van simpel kruid en gras moet doen.
Ik streel het groen als een vrouw een mannenhand.
Alle dagen purper en rood is soms boven mijn stand.

Gang
Ik, de zon en de weg
en de zon, de weg en ik
in zonderlinge harmonie
op dit ogenblik.
Ik ruik geen bloemen, ik zie
geen bomen, geen vogels, geen heg.
Ik voel maar een gaande man in de zon
op een weg.
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Gebaar
De sneeuw ruiste weg en onder
de bomen werd het zo stil.
Ik denk van een ongehuwde hand die zonder
verlangen toch maar wenken wil.
't Is niet voor mij en niet voor wie
ook, dat ik ze al trager wuiven zie
en 'k weet niet eens of 't nog wel gaat naar één,
even belangeloos en even alleen.

Gebak
Er komt een meisje met een zwarte mond
de avond in en kijkt strak voor zich uit.
Ook ik kijk, hoe de nacht komt uit de grond
en denk aan ronde dingen en beschuit.
Terwijl ik haar verwijderende stappen tel,
vraag ik me, is zulk een mond dan altijd parallel
met een gebak? Waarom hier zulk een broos?

Geruis
De wind is een ding
en de bladeren zijn een ander.
Ze ruisen onderling
al lang samen met elkander.
Ik sta daarbij en luister mij niet moe.
Soms schijnt me alles vaag, soms alles klaar.
En als ik even mijn hoed af doe,
is muziek een beweging door het haar.
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Goudenregen
Toen daar een auto stond,
drupte olie op de grond
en de blaadjes er in gezegen
zijn van een goudenregen.
Ik word wel niet door olie geregeerd
of door een zucht naar bloemen als verteerd,
toch hindert mij dit zwart en geel.
Ik moet, al wil ik het niet graag, geloven:
de bloemen drijven in dit leven boven.
En soms te veel.

Graan
De dag valt met verkleurende ruiten
weer in op de velden, boven het graan,
en met een ruizel van brekende beschuiten
komt de wind door de drogende aren gegaan.
Was ik nog jonkman, ik wilde nu ontmoeten
een jonge vrouw met halmen om de voeten,
met groene ogen en haren van geel lis,
om de blauwe wijn te drinken van de duisternis.
De avond is niet eigen aan iemand in 't rood.
Rood wordt in de avond immers zwart.
Graan eindigt steeds met een roman van brood
en oud brood wordt hard.
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Groen gevoel
Ergens onder mijn haren
is weer héél veel groen.
Om mijn oren ruisen blaren,
die 't niet op de bomen doen.
Het is al na Driekoningen
en de vormen van hun ster
zijn nog op de gevels van de woningen,
want de lente is nog wat ver.

Heraldiek
Het leven in een zwarte kat glijdt van een stoep
en springt het leven in een vogel na,
die zich stort in een boom vol verse zon.
Dit zijn dus mijn kleuren voor vandaag,
met zwart en groen
zal ik het moeten doen.
Niet dat ik mij daarom beklaag.
Er waren er vroeger in het blazoen
van menig heer
niet meer.

Herfst
Ik hoor de wind in de publieke bomen
en zie het grote rode licht van de maan
ontgoocheld en on-vooringenomen
achter de laagste takken opwaarts gaan.
Er wil in mij iets teder musiceren
over het schoon vergaan. Wat ik niet wil.
De dingen moeten liever maar verteren,
zo worden ze immers stil.
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Het fatale
Ik zie het veld weer als het eerste veld
dat ik zag
en beschouw de dag er boven als de eerste dag.
Ik tel de soorten bloemen, die ik heb geteld,
als toen ik er voor 't eerst begrijpend tussen lag.
Maar tussen toen en nu, wat werd er aan gedaan?
Een ding en alles. De vrouw is er door gegaan.

Inval
Onder de sterren staat een boom
met waaiende bloemen.
De wind is plotseling gekomen
en heeft de bloemen opgenomen
en in de lucht weer neergelegd.
Ook ik had plotseling iets vernomen.
Het wilde van binnen naar buiten komen
en 'k heb er thuis niets van gezegd.

Het licht is rond
Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.
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Kinderen
Er zijn kinderen voorbijgegaan
door de nacht.
Ze hadden geen kousen en schoenen aan
en overal zijn ze doorgegaan,
waar zij werden niet verwacht.
Ze hebben nog wel eens stilgestaan,
zo hier en daar.
Maar het éne huis is het andere niet
en er zijn er zonder kinderverdriet
en zonder kinderhaar.

Landschap
Vijf duiven vliegen over vijf mijten
en om de Grote Lamp
staat een blauwe damp
te verslijten.
Verder in het land staat speelgoed van vee,
maar niemand speelt er mee.
Tegen een heg ligt een boerenkrant
te vergaan op de rand van het land.

Licht
Zo zal het gaan met het licht. Het zal
er niet meer zijn en plotseling zal ik dit weten.
Ik zal het zoeken overal,
want zonder licht kan ik niet meten.
Ieder dag meet ik God en als Hij kleiner wordt,
kom ook ik te kort,
maar wordt Hij groot,
dan zoek ik de dingen van naast de dood
en naar een evenwicht
voor Zijn aangezicht.
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Lichtval
Het licht, dat op de rozen vloeit, valt ook op mij,
al ben ik niet zo liefelijk als zij,
al tript aan mij geen elegant insect,
waardoor mijn mond wordt uit zijn doen gewekt.
Wat doe ik met het licht? Ik word er van
niet schoon en blijf dezelfde bleke man.
Ik leef er mee, maar of ik het houden wil!
Ik ben te goed er voor en ook te stil.

Mijn dood
Mijn Dood, zijt gij een zwart persoon?
Zult gij mij vinden bij mijn boeken,
als ik nog steeds de zin van de toon
en de kleur van het leven zit te zoeken?
Mijn Dood, soms denk ik, hoe ziet gij uit,
en wordt mij de dag met de nacht geruit,
eer ik doorsta de korte schrik
van overgang in een veranderd ik?
Wat er ook komt, of ik in het klein
zal schouwen God, of in het groot,
Mijn Dood, zult gij niet eenvoudig zijn,
als mijn lichaam mijn ziel straks uit zich stoot?
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Nachtgebed
De zachte lucht hangt rond mijn oren
en in haar hangt de zonneschijn.
Ik kan de dingen nu weer horen,
zoals God wil dat ze zijn.
Ik wacht maar tot ik kan luisteren,
dat kan ik beter bij de maan
of als alle dingen verduisteren
om voor de nachtlucht dicht te gaan.
Dan voel ik mijn handen veranderen
tot een breed opgezet
met de vingers aan elkanderen
voltrokken nachtgebed.

Na de vlaag
De wind gierde het door de takken
en wie iets zeggen wil,
voelt zijn tong heel zachtjes zakken
en vindt het plotseling zo stil,
dat hij een traag gefluit gaat maken
om uit de vilten sfeer te raken.

Oprecht
Omdat ik in de avond zit,
wordt alle blauw om mij zo wit.
Al wat ik heden heb gedaan,
komt door dit wit-blauw nog eens aan.
Ik kan het rustig laten gaan.
Al wat ik tot anderen heb gezegd,
was blauw en wit en echt.
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Optocht
De mensen trommelen en wat doet dat stil.
De vele benen maken geen gedruis.
Alles is zo wat niet kan en toch maar wil
en de lucht blijft blauw en blind om ieder huis.
De mensen trommelen en wat klinkt dat leeg
en zonder schoonheid van een volle toon.
De vele benen sloffen zakken deeg,
moeder en dochter, vader en de zoon.
De mensen trommelen om toch iets te zijn.
Niets zijn ze, wanneer ze niet zijn luid.
De vele benen schuiven maar in schijn,
ze gaan wel voort, maar niet vooruit.

Paard
Het paard kijkt naar de grond
bij 't stappen om de voren.
De aarde is diep en bruin en rond.
Wat heeft het dier verloren?
Al wat een dier ooit vond,
toen het zag voor het eerst in het levenslicht
de moeder met haar lang gezicht,
want dat van de vader bleef dicht.

Paarden
De paarden voelen zich naast elkander
en nu nog nader voor de grote donderwolk.
Ze zijn onder hen immers een volk.
Ik ben van de mensheid en van een ander,
maar ik zie het om hun blik,
van binnen zijn ze even rood als ik.
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Passante
Ik heb gezien een vrouw met lange ogen
en toen ben ik het donker ingegaan.
Zij leek niet vreemd en 'k bleef niet onbewogen
met mijn sleutel voor mijn voordeur staan.
Ik wist het, als hij draaide in het slot,
dit voor die droom zou klinken als een schot.
Ik hoorde 't ruisen van de laan en draalde niet.
Te oud ben 'k al voor zulk gedroom en stiet
stillachend in het slot de sleutel, keerde
hem, waar ik toch niet eens begeerde.

Pastoralen
Ik keer terug, vanwaar ik ben gekomen.
Ik ben immers niet van de stad.
Mijn kleur harmonieert al met de bomen
en die van mijn oren met het geiteblad.
Ik luister naar al schoner pastoralen,
zo goed uit zon en wind, in bloem en aar
gespeeld tot hun contouren stralen.
Al is het andere niet meer zo klaar.
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Realiteit
Over een vlakte met een platte rand
zie ik drijven een kleine rook
en in die rook verschijnt een hand,
maar handen heb ik ook.
Ik wacht of niet een mond verschijnt
en een woord de stilte verlaat.
Ik zie nog alleen hoe de rook verkwijnt
en ineens vergaat.
De vlakte met de platte rand
komen drie jonge mannen in,
saam met een vrouw en hand aan hand
en nu herken ik weer mijn gezin.

Regenjassen
Een bui stond te duizelen en hield het niet meer,
nu spiegelt de zon in de natte stad.
Ik houd niet van mensen, die schijnbaar in leer
lopen, al is het nog zo nat.
Ze kunnen immers ook matter gaan
en niet blinken zo schel als een ruit,
maar in glimmen die hun veel beter staan,
gelijk de glans van hun eigen huid.

Ringetje
Weer worden de lichten groter voor mijn ogen.
De wegen langer en de bomen minder kort.
Ik meen me door de dingen weer minder bedrogen
en minder bevraagd, wat dit alles wordt,
al heeft een kind zijn ringetje verloren
en ligt het daar een weinig vastgevroren.
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Rood I
De mensen zien het niet, hoe ik blijf staan
voor een bijzonder rood. Ik kan er niet vandaan.
Het wordt al groter naar ik het bekijk.
Het wordt al dieper naar ik meer wijk.
Rood, waarom zijt gij geen wezen, niet vrouw, noch man,
maar dat ik toch mijn bleke handen geven kan?

Rood II
Het wordt mij een kwellende gedachte
al te oud te zijn voor rood.
Op platen zoek ik of oude mannen in 't rood daar wachten
op de dood.
Er zijn er nog wel met rode dassen
op verbeeldingen van de eerste Mei.
Is de strijd van de klassen
in deze vorm ook al niet voorbij?
Er zijn er nog wel met rode linten
om een strooien hoed,
maar stro staat niet meer bij mijn tint en
ook niet meer bij mijn gemoed.
Er is over heel mijn wezen een stemming van vilt,
die ik nooit heb gewild.

Schemering
Het wordt reeds laat. Het licht trekt uit de rozen
en traag oog ik het na.
De bomen staan als hoge hulpelozen
en ik voel wel, dat ik zo met hen sta.
't Is of ik aan het uur nog raad zal vragen.
Maar wat weet dat er van?
Het leeft stom door de nachten en de dagen,
en is noch vrouw, noch man.
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Slagersknecht
Een jongeling rijdt op een fiets en zingt
iets van bekende melodieën
in de wind, die koud en strak dringt
zijn dunne broek om zijn jonge knieën.
De bomen moeten wel vol vanen staan
om in zulk een weer op een fiets te zingen.

Ster
In de plas schijnt het licht van een ster
zo: ik ben er en ik ben zo ver
en ik ben er voor de kinderen,
die mij willen scheppen met hun hand
en halen naar de kant;
zo: ik ben ook eens een kind geweest
op een lang geleden kinderfeest.

Straatje
Een meisje zingt een langzaam lied
in het straatje naar het plein.
Zij weet het wel, zij weet het niet,
al zal het toch wel zo zijn.
Er is morgenrood en avondrood
en bomen die bloeien bij volle maan.
Er zijn mannen met strepen broeken aan,
maar God is ook nog breed en groot,
want Hij zwenkt de liefde naar de dood
en die is in de straatjes zwart en rood.
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Toekomst
De was hangt zo stil in al zijn wit
en zijn pastel.
Een hommel, die op een distel zit,
beweegt zich snel.
Het licht van de zon zeeft door de kleuren,
de hemden en broeken zijn geplet statue.
Wat zal er nog met de was gebeuren,
later anders dan nu?

Transitie
Mijn bloed is weg en waar mijn handen stonden
wrocht nu een verspreide schijn.
Ik heb een ander soort van werk gevonden,
waarvoor geen statistieken nodig zijn.
Met donker licht boetseer ik lichter licht
en voel mij zo goed en overbodig,
want de glimlach op dat nachtgezicht
heeft het beeld van mijn licht niet nodig.

Vaarwel
Die vrouw had tegen de sneeuw gesproken,
toen zijn ze beiden weggegaan.
De eerste bloemen zijn ontloken.
Ik ben er bij blijven staan.
Ik zei, wat ik had ondervonden
en wat mij weer was aangedaan.
Als de bloemen schreien konden,
ze hadden het niet gedaan.
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Vallende bloesems
Ik zit in de bleke morgen
en rijd de weiden voorbij.
De bomen en bloemen met hun zorgen,
ze spreken toch tot mij.
Ik had wel eens het verlangen
met een groene kroon te staan
en met witte bloemen behangen
in het zonlicht op te gaan.
Ik dacht mij overbodig,
zo een van mijn bloemen viel.
Zijn die dingen dan maar nodig,
als een lichaam om een ziel?

Waarom nu?
Ik moet me scheren en ik vraag
me of ik wel gelukkig ben,
alsof 't geluk is van vandaag
en ik het morgen niet meer ken.
Maar waarom nu, nu al die zeep
mijn magere wangen dekt
en 't mesje pas de eerste streep
door de stoppels trekt?
Waarom niet, toen ik uit de maan
het eigen huislicht ben ingegaan?
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Wacht
Ik ben al lang een man zonder geweer,
maar voor het huisnummer van het licht
wandel ik op en neer
met een gezicht vol plicht.
Het licht heeft nog altijd nummer zeven.
Zo ga ik op en af en slaap heel even
en ik weet, dat mijn bevriend gelaat
morgen weer voor nummer zeven heen en weder gaat.

Watervrees
Ik ben aan de grijze rivier geweest,
maar alleen waar het strakke pijlkruid staat.
Ik moet immers bang voor het water zijn.
Ik durf er niet spiegelen mijn gelaat
uit vrees, dat het plotseling vooroverslaat
en al wat er bij hoort mede gaat.

Zelatrice
De toren van de nacht draait naar het westen
boven de bladeren die nog resten.
Er staat een meisje voor de deur
en vraagt met lippen zonder kleur.
Wat komt gij nog zo laat gelopen?
Of ik van u wil groene kaarten kopen?
Veel liever zou ik violette mogen,
gij ziet toch dat 'k al slaap met stoffen ogen,
al komt het goede doel ook nooit te laat.
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Zon
De zon is goed vandaag
en uit haar wanden
stroomt een stralende zalf
voor mijn wangen en mijn handen.
Ik kan nu wel een venter zijn,
die leurt met louter zonneschijn
en roept tot iedere man en vrouw:
de zon is goed vandaag!
De verstandige man ziet de zon in 't blauw
en niet in het geel, dat is niet trouw.
De zon is goed vandaag!
De verstandige vrouw ziet de zon in 't rood,
zij blijft toch de dupe van haar schoot.
De zon is goed vandaag!

Zonlamp
Om de rug van de vogel, die daar zit op die tak
wordt de zon zo klein
en haar licht zo zwak.
Eigenlijk stroomt uit haar wezen maar een fijn
lamplicht en is haar formaat
voor mij en die vogel een lamp van de straat.
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Annonciatie
Over mij ligt dat bruidelijk gevoel,
dat niet vloeit saam met blauwe luchten.
Ik weet niet eens wat Minnaar ik bedoel
en als Hij komt, of ik met Hem zal vluchten.
Ik sta gelijk een vrouw daar te ademhalen
en erger mij alleen, dat ik als man
in zulk een zaalge toestand rond moet dwalen,
waar ik nu eenmaal niet ontvangen kan.

Auscultatie
Kon ik maar op een veld kloppen
en dan luisteren en liefst niets horen.
Doch de bomen ruisen boven mij
en naast mij ruizelt het koren
en, hoe blind voor de mens, zij troosten mij.
Straks vraag ik brood,
met het koren is het dan gedaan,
maar de ruisende bladeren kunnen nog lang
over mij heen en weder gaan.
Ze zijn nog niet dood
en hoeven ook niet door het rood
van mijn keel te worden gestopt.
Heb ik nu werkelijk op een veld geklopt?
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Avondblauwen
In de avond, naast het koren
en het blaffen van een hond,
kijk ik naar de golving van de voren
in de bruine gepachte grond.
Er komen mij begeleiden
blauwen, die speciaal voor de avond zijn
en het landschap willen verwijden
met een schoner schijn.
Ik kan de dingen anders weten,
ik wil niets meer vergeten
en neem wat er is, niet meer als gis,
maar zoals het wisselend stadig is.

Avondstemming
Het landschap ligt zo heel gewoon
de avond in van blauw naar zwart.
Alleen het donker van een eikenkroon
staat er nog topografisch-schoon
over de viersprong en apart.
Er komt, er komt niets meer, ook niet langs 't kruis
onder de eik. Er draait wel iemands zoon
bij iemands dochter voor een duister huis,
maar dit is weer gewoon.

Bekoring
Is het water dan zo verlaten,
dat Gij er niet zijt?
Waarom zoudt Ge alleen zijn op de straten
en in de eeuwigheid?
Over de poel tussen de oude eiken
komt iets gevaren naar mijn haar
en ik moet van het water wijken,
want het wordt te wonderbaar.
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Berusting
Ook ik heb in grote woorden gedacht.
De werelden rolden van onder mijn haar
over mijn schouder door mijn gebaar
de diepten in
en bleven daar blauwlichtend hangen.
Ook ik volgde een ster in mijn begin
en de cirri van mijn verlangen
wensten een god-de-zonlijke schijn,
maar nu ben ik blij, zo donker te zijn.

Contrasten
Staag drijft het water in een traag geslok
met in de bocht weerspiegling van een toren,
die zich niet zien kan en er luidt een klok
uit 't stadsblauw over en kan zich niet horen.
Ik kan mij spiegelen, maar een medelij
met mijn vleeskleurig hoofd grijpt me aan, ik vlucht.
Ik kan mij horen, maar dan hindert mij
mijn onvolkomen spelling en ik zucht.
Blauw ben ik niet geschilderd op de lucht,
waar zich de vorm de verten in verliest.
Ik schouw mijn zien, beluister mijn gerucht,
zoals iets anders dat voor mij verkiest.
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Coupé
Van al die reizigers stond er éne op
en tot haar moeder met de donkere bril,
stiet zij het uit haar oudre meisjeskop:
zie toch de zon eens! De andren werden stil.
Maar ik die dagelijks de zon vereer
als schepper van lief en leed, ik hield mij neer,
benijdend haar 't moment. Ook ik ben vaak spontaan
voor zulk: de zon! uit de zittenden opgestaan.
Toen was ik jong en later even oud als zij.
Thans is de zon niet meer die god voor mij.

Critisch
Ik voel mij door het licht verplicht
te leven,
maar eer ik me aan die plicht om 't licht
wil geven,
moet ik weten, of het nog anders is
dan in brand gevlogen duisternis.

Diablerie
De tijd gaat snel.
Ik gebruik hem wel.
Daar bimt een bel
en mijn deur gaat open.
Of ik iets wil kopen?
Ik denk van wel.
De tijd gaat snel,
dus zal 'k een eindje mede lopen.
Toen ben ik tot op de hoek gegaan.
Rechts stond de zon en links de maan
en daartussen stonden de sterren
en over hun wijzerplaten liep
een gloeiende Moor, die ‘Amen’ riep.
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Draaiende daalder
Ik zet de daalder op een kant
en doe hem wielen.
God heeft geen linker- en geen rechterhand,
alleen maar zielen.
Waar mensen wonen komen ze in de kinderen.
De daalder draait en God kan niet verminderen.

Duizeling
Ik word nog over het licht gedacht
in alle ruiten
en waar het licht hangt uitgevlagd
naar buiten.
Ben ik het nog, die dat denken kan,
of staat er van uit mijn voeten
niet een naamloos ding als schijn van man
het licht-in-banen te groeten?
Wie keert het licht zo telkens om,
als zoekt hij 't van binnen te raken?
Ik ben al weer beter en zeg weer: kom!
tot een van de vreemdste zaken.

Evenwicht
Een heel klein handje als een kastanjebot
heft zich een eeuwigheid en zweert voor God.
Een plaat draait op een gramofoon
het voorspel tot de namiddag van een faun.
Dit is muziek die haast mijn ziel bedriegt
en toch, ik voel dat zij haar niet beliegt
en maar met haar dimensie door de hare schuift,
zonder dat de ene de andere overhuift.
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Fleurettes
Ik kijk naar het verhaal van de oude muren
en volg de glinstring van een vlieg in 't blauw.
Zij is te schoon om lang te blijven duren
en meer passante als een jonge vrouw.
De vlieg, de vrouw en andere textielen,
ik voel een potlood en ik schep een bloem
van veertien op een el voor zijde om zielen,
waarvan ik me te graag de broeder noem.

Floers
En wat er verder is, is héél dichtbij misschien.
Er gaan geen vogels voor, dat ik het niet zou kunnen zien.
Er staan geen vrouwen voor in grijze mousseline.
Maar iets staat nog er voor, zo dat ik niet kan zien,
dat wat er verder is.

Fluiten
Ik zit als kleine mens te fluiten
en keur de vondst na van mijn melodie,
terwijl ik door de coupé-ruiten
de klaver achter de haver zie.
Achter de klaver dooft een vuur in rook.
Fluit God ook?
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Geloof
Ik luister naar wat ik zo gaarne hoor.
Het noemt zich Van het Licht en draagt in blauw
een ruimte voor een ogenloos gezicht,
waar 'k altijd trouw en kinderlijk naar schouw.
Er wil iets bij mij denken naast mijn hoofd
en iets mij fluisteren in mijn beste oor.
Ik weiger, want waar dient dan alles voor,
als ik niet luister naar wat ik zo gaarne hoor?

Grime
Dwaas-lachend keer ik mij naar de rechterkant,
daar is geen vrouw en geen verstand.
Stillachend wend ik mij naar de linkerzij,
daar is geen hond, geen man, geen hand voor mij.
Tot ik mijn masker in de spiegel schouw.
Hoe kwam ik ook weer uit de vrouw?
Dus is er toch nog vrouw en toch verstand.
Dus is er hond en man en hand
en in de huizen met of zonder land
is ook nog trouw tot in de hals.
Maar is het gamma van mijn grijns dan vals,
eer ik hem tot een glimlach sus?
Dat is het dus?

Haar
Ik voel de wenteling van de nacht
en weer begrijp ik opeens mijn haar.
Dat komt zo stil en onverwacht
en vraagt niet naar de tijd van 't jaar.
Ik weet niet wie het heeft beroerd.
Een zachte wind is zijn oud plezier,
dat het tintelen doet, tot het mij vervoert
weer te worden een rijmend dier.
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Hallucinatie
Bloemen met baarden staan geel en rood
onder de zakkende hemel van blauwe
webben van spinnen in melig benauwen.
Als ik er met de vuist in stoot,
ruist het zo dof, maar dadelijk verstomt
alles en in het laatste licht
slepen de baarden mij om het gezicht.
Dan komt
het ogenblik,
dat ik weet, hoe ik stik.

Immuun?
Ik zit er zo boetvaardig bij
en heb geen kwaad gedaan,
al is de blauwe wind voor mij
niet blijven staan.
Want bloemen heb ik niet geplukt,
zij stierven op het groene land.
Niet eens een blad heb ik gerukt
van boom of plant.
En wie mij tussen de ogen ziet,
denkt wat een brave vent.
Hij zag het kwaad en deed het niet.
Heeft hij het wel gekend?
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Kind voor een raam
Een kind voor een raam kijkt naar een korte trein.
Zo ben ik ook geweest, al zag
ik langere treinen over de lijn
glijden uit de opening van de dag.
Een kind voor een raam ben ik nog en ik tel
met héél klein vingertje de wielen
van andere dingen, zo snel
als zielen.

Leeg huis in het veld
Als ik eens dood ben, zal ik niet meer gaan
door zoveel deuren.
Niet dat ik ergens zal blijven staan
te kleuren.
God weet dat ik geen meisje ben
en dat ik het volle leven ken
ook na de dood. Maar die raven?
Hoe laat word ik ook weer begraven?

Leven
Lang heb ik in die struik geluisterd,
eer ik er weg kon gaan.
Vele vertrekjes zag ik verduisterd
daar binnen ledig staan.
Ik stond met mijn tong te tellen op mijn tanden:
er is niets, er is iets, er is niemand hier.
Toen voelde ik een rilling over mijn hand en
het poederig contact van een vlinderdier.
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Licht
Ik aap het licht na en het lukt mij niet.
Ik blijf zo donker als een zwarte hoed.
Het licht loopt anders en heeft dat verschiet,
waar ik wel zonder leven moet.
Ik ben te traag, maar als ik kon,
liep 'k ook met zeven bloemen in het witte haar.
Toch ben ik snel en toch ben ik van zon
en is iets in mij minstens even wonderbaar.

Lichtvisite
Als ik bij het licht ben,
ben ik korter bij mijn wezen, dan waar.
Het licht is gebuur van achter de dood
en geen mannenogen of vrouwenhaar
zijn dichter bij; geen kleuren, zelfs geen rood.
Licht is mijn genesis en als ik, in schijn
ver van de dingen, die wij zelve zijn.

Meditatie
Ik luister naar de vrouwenvoeten.
Mijn oren worden stilaan ouder.
Ik zal wel altijd luisteren moeten,
steeds korter bij de schouder.
Of ik dit daarom gaarne doe?
De vrouw werd niet klassieker.
Haar buste schijnt iets minder moe
dan ik, die werd mystieker,
al brom ik tegen God en aarde en struik,
wijl ik de vrouw niet meer zo gaarne ruik.
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Middelaren
Zo wij-zijn-bomen staan de bomen
tegenover mij, zo middelaren
tussen mij en de zon, wanneer wij samenkomen.
Eigenlijk zijn al die takken en die blaren
vrije groene hoeden op mijn haren.
Ik groet de zon zo gaarne
met dingen, die ze mee heeft opgericht
tussen gesteente, vlees en licht.

Misdrijf
In al mijn visioenen is het vlak
en meestal is de man er van mij weggenomen,
maar dan verteer ik van verlangen naar een dak
en ga ik zingen om weer bij de vrouw te komen.
Dan waaien zwarte zijden doeken aan
en pogen me om de droge keel te vangen.
In deze vreemde wereld moet ik hebben iets gedaan,
waarom ik door de Zon wordt opgehangen.

Naam
Ik noemde een plant en kijk naar de planeten.
Mars en Jupiter raken haast elkaar.
Ik zocht een naam. Hoe mag die ook weer heten?
't Is niet van God of onder vrouwenhaar,
maar toch gezicht.
In al zijn eindigheid is hij het donkere in de lengte van het licht
en tot de tijd, dat ik hem beter weet,
geloof ik, dat hij zo ook heet.
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Nacht
De nacht is sterker dan de dag. Zijn kom
gebiedt mij naar de deur. Ik kijk.
Als ik haast weg ben, keer ik plots weer om
en wijk
voor iets, waar ik niet mede wil.
Ik luister naar het grote werk
daar zonder zon. De nacht is sterk,
maar alles doet hij stil.

Najaar
De zon in haar gestalte van de eerste rang
drijft op langs de platte mist in het dal.
Ik zit in de trein
en wieg met zijn gang
door het brons van de herfst langs de lijn
en overal.
Tot ik daar ver een rode boom ontdek
en ik mij rek.
Rood is de kleur van de eerste rang,
maar de trein rijdt te snel en ik zie 't niet te lang.

Natuur
Ik ga weer langs de poel met de eiken.
Tussen mijn lippen voel ik een gefluit
om een verdriet, dat niet van mij wil wijken,
zacht weg te blazen naar het blauw, dat achter de eiken sluit.
Vaak is in mij iets heidens aan het treuren.
Mijn christens luistert dan met heet de keel.
Ik ruik het dier meer en de plantengeuren,
de grote lucht en dat wordt soms te veel.
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Necrologie
Als ik dood ga, kan ik het niet beschrijven.
Waar ben ik dan?
Ik wil toch ergens blijven,
maar niet meer in de vorm van een man.
Een licht zou mij even kunnen bekoren,
al is dat niet zo kort,
als liever een klank, die iemand kan horen
telkens als het middag wordt.

Nieuw vuur
Het nieuwe vuur is al zo oud.
Ik droeg reeds in mijn jonge jaren
kaarsen beplakt met kleuren en goud
voor het bloed en het vuur van de martelaren.
Het nieuwe vuur blinkt op een ploeg
en deed dit al voor duizend jaren.

Nul
Tussen de ontelbaren ben ik een Een.
Zo schrijd ik langs de kerken en gebouwen
mee met de menigte in ledig, vlees en steen
en zie de hemel als een grote Nul daar blauwen.
Nul is het cijfer, dat ik niet begrijp,
dat zich herhaalt in al de schone dingen.
Ben ik nog goed gerijd en nog wel rijp,
dat ik, een Een, de macht der Nul moet zingen?
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Om het even
Ik grijns tegen de eeuwige slaap,
die met de kleur van de nacht
over mijn leden komt leuren.
Ik heb wel eens anders gedacht,
maar moet het mij laten gebeuren.
Ik grijnslach tegen de eeuwige slaap,
die met de kleur van de dag,
iets van mij poogt te beuren.
Ik heb wel eens anders getracht,
maar dit stelde steeds zo teleur en
dus lach ik tegen de eeuwige slaap
heel mannelijk-minzaam en gaap,
en laat het mij maar gebeuren.

Ovaal
Ik voel mij naast het ronde licht ovaal
en wil gaan liggen naast de horizont.
'k Wil zingen het geëigende koraal
en span de lippen van mijn blauwe mond.
Wat blijft het stil uit mij? Een ei viel om.
Ik wil mijn ziel zien in de rode schaal.
Ik wil uitzingen buiten mij 't koraal,
dat daarvoor is en niet wil uit mijn mond.
Ik wil niet langer zijn ovaal,
maar als het licht zo rond, overal rond.
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Philosophie
's Avonds eer ik slapen ga,
geef ik me een van mijn oude boeken.
Neem dan nog een nieuw er na,
om de zin van de zon te zoeken.
De oude boeken zijn verkeerd,
in de nieuwe wordt mij niets geleerd.
De nieuwste wijsheid is nog te klein,
om er ziel bij te kunnen zijn.
Vraag ik me af, wat wil ik dan?
Slapen, slapen, zoveel ik kan!

Rhythmen
Een vrouw veegt voor haar deur van links naar rechts.
Een kind draait met het touw van rechts naar links.
Een ander zwaait weer met de linkerhand
het springtouw naar de rechter-tegenkant.
Een derde doet haar sprongen verticaal
en telt de keren tot een menigmaal.
De bloesems waaien af, van rechts voorbij,
maar hoe is het met mij?

Rode maan
Een rode maan zit ik hier aan te staren.
't Is zeven uur. Waar moet ik ook naar toe?
Ik strijk me even langs mijn voorste haren.
Bij rode maan voel ik me niet zo moe,
al voel ik niets van morgen, noch goed of kwaad
en ben ik zonder tijd, gebrek of overdaad.
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Schuldvraag
Nu ben ik een dier, dat naar zijn schaduw oogt
en dan naar 't licht en in zich neemt het waar
te zijn op aarde, onrustig en met haar
aan hoofd en armen, benen en gezoogd.
Maar op dat hoofd staat wel een vilten hoed
en die gaat mee, wanneer het hoofd zich roert
om naar de zon te kunnen kijken als vervoerd
en het die zon toch controleren moet.
Daar is de schuld, dat ik hier zo moet staan,
ik, die de zon zo gaarne rond zie gaan.

Spanning
Ik sta zo traag voor de dauw
de planten aan te staren
en zie in iedere vrouw
van al die grijze blaren,
dat wat mij niet bevrijdt
van al die valse rust.
Ik heb toch ook nog bloed
en zin voor zachte spot.
Ik geloof, dat ik iets breken moet,
al is het een vaas van God.

Stilleven
Dat is een spiegel en dit ben ik,
glas en vlees van het ogenblik.
Ik ga er bloemen en kaarsen bij zetten
en om het recht een boek met wetten.
Dan een likeur en ik erken,
dat ik zo langzaam een stilleven ben.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

105

Tournee
De eeuwigheid op aarde staat nog op het veld.
Het is een korenmijt en menig 't brood,
dat mijn verbeelding er in acht en telt
tussen het morgen- en het avondrood.
Want ik moet treden die ronde door,
van dat het licht komt tot het ondergaat
en al wat ik er buiten zie en hoor,
hang ik, als kindren kersen, om een oor
of stop het in de zakken van 't gewaad,
waarin ik trap, maar altijd door.
En 's nachts komt er een wagen en een hand
wuift langs mijn ogen en van binnen word
ik blauw en zwart en weg is mijn verstand;
tot ik word wakker en het vindt te kort.
Dan sta ik op en keer mij om
en zie, dat ik weer uit een kinderwagen kom.

Transitie
Wij zijn een manier om elkander te zien
van uit ons vleeskleurig hoofd.
Ik schouw over de ogen en onder de neus
het paradijs zo beloofd.
Goeden morgen, mantel!
Goeden middag, costuum!
Goeden avond, colbert, waar is God?
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Trillingen
Nog ben ik in de natuurlijke grootte geboren
en nog sta ik voor de piano als een kind,
dat meer van het wezen van de muziek kan horen,
dan wie haar verder ondervindt.
Met vormen en kleuren te duiden,
wat er trilt door 't rood-binnenste van mij
en verrilt langs mijn haar uit mijn huid,
dat is voorbij.
Nu komen er nog de woorden,
maar ook deze boetseren de mens
en ik luister al lang naar accoorden,
die liggen liefst buiten zijn grens.

Verduistering
Het duister sluit zich om mijn hand
en om de bomen
en even tast ik naar mijn verstand,
om 't weer nabij te komen.
Ik weer me en loop naar ergens, naar een licht
en zoek naar deuren,
om me uit dit duisterend vergezicht
te scheuren.
Is alles nog in orde?
Het duister sluit zich tussen haar en nek.
Het is een troost! Als ik soms mocht verworden,
raak ik het eerst van boven gek.
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Vergaan
Een rose bloem gaat over in de nacht
met al de groenen, die er rond haar leven.
Ik heb zo vaak de overgang gewacht,
me in zulk een staat vergetelheid te geven.
Dat is mij niet vergund. Ik mag wel dolen,
maar staande moet ik slapen of ik wil
of niet en dromen, dat 't zo is bevolen
door God. Maar ik weet beter. God is stil.
Ik luister veel en heb Hem nooit gehoord.
De wind loopt door 't verwelken op de bomen.
Het is de mens, die steeds de mensen stoort,
als zij de stem van God ooit horen komen.

Vervreemding
Ik werd van ver en alle dagen word
ik maar van verder en bekijk de muren.
Hoe lang zal mij dat verder worden blijven duren?
Hoe kan ik nog intenser naar de stenen turen?
Ik kan er toch niet binnen gaan!
Daar schijnt de zon en nu kom ik weer aan,
ik keer terug, voel me in mijn kleren staan,
maar weer omzijgt die leegte me en nauw weet
ik verder weg me, dan waar ik alleen vergeet.
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Visioen
Op alles staat niets en in deze gemene vlakte
ben ik plots neergezet.
Ik heb geen kleren meer, alleen een zwakte
ligt onder me en dan nog niet eens als bed.
Daar komt iets aangedreven door de wind.
Het lijkt wel een ding van dansende kruisjes.
Ik ruik opeens de reuk van het miskende kind
en langs mij snort een lege zak beschuit met muisjes.

Voorjaar
De kraaien zitten in het nieuwe groen
en héél de dampkring spant zich op
de concentratie van hun naarstig doen
naar de principes van hun vogelkop.
Ook ik ga altijd in een zwart gewaad.
Ik draag een zwarte das en rond mijn hoed
een lint zo zwart als hij. Mijn grijs gelaat
staat bij dat donker niet steeds even goed.
Ook ik zoek nieuw groen en de bloemen al,
die zich ontfronsen uit het nieuwe kruid,
maar mij drukt toch die dampkring en ik zal
nu niet geloven, dat hij mij omsluit.
Ik wil toch verder dan dit aardse land,
nu ik het leven gaf, wat 't leven vroeg.
Ik houd mijn ziel al op mijn werpende hand
en hup! Zij blijft, ze is nog niet licht genoeg.
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Zoeker
Daar buiten hupplen de wij-zijn-in-mussen
tussen het bruin van de tuin en het wit
van de sneeuw. Hier binnen zit
ik-ben-in-een-mens en tussen
mijn schriften en boeken.
Ik ben naar een zingende boom aan 't zoeken.
De winter was streng en de lente wordt laat.
Ik ga naar de piano en sla een toon.
Dit is al de zingende stam, die staat.
En de rest? Eén toon is altijd schoon.
Maar heb ik toch niet naar iets anders gezocht?
Iets dat niet mocht?
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Pacific
1946
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‘J'ai toujours aimé passionnément les locomotives; pour moi, ce sont des
êtres vivants et je les aime comme d'autres aiment les femmes ou les
chevaux.’
ARTHUR HONEGGER: Préface de la partition ‘Pacific 231.’
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Weer word ik 2-3-1 en in de bochten
van de trottoirs begin ik weer mijn tochten.
'k Schuif met mijn schoenen niet, zo 'k deed als kind,
maar met mijn borsten zwoegend in de wind
wordt elke blok trottoirband kilometer.
In grootre blokken trager metervreter
stamp ik op het arduin langs 't witte licht
der seinen, rem voor het inert' gezicht
der groene lampen tot 'k besefvol stoot
mijn stop voor 't boze oog van 't onveilig rood.
Zo snel ik voort en stook gedroomde vuren.
Ik spied de lijnen af, zie spits ze azuren
aan de' einder met het zonblauw. Niet alleen
jaag ik daar voort, ik reis ook nergens heen.
Ik kom uit dal der Maas van ver verleden
en mijd de metropolen van het heden.
Ik stook met jeugd, mijn achterkoppling houdt
de koppling van een meisje in rood en goud,
als eerste ontmoeting met een meisjesschoot
teer gedrapeerd in 't aangebeden Rood,
onsterflijk als de Zon, waar 't vermiljoen
warm contrasteert met 't plantvlees koel en groen.
Zo nemen wij het spoor der stenen banen
in ronding om de hoeken van de lanen
en achter me aan danst stralend blond en klaar
de gouden stoeiïng van haar wapprend haar.
Mijn rode trein moet 'k sterk en trillend trekken.
Een oud man lacht stil om twee kleine gekken,
maar als hij kon, hij haakte zich nog aan
en nam met ons de bochten van de laan.
Zo raast de jacht, met iedre kilometer
verbreedt de horizon. Het zicht wordt beter,
al neemt nieuw dalland, wazig nog, ons op.
Ik steiger op de rails en rond mijn kop
toortst het enthousiasme van mijn kracht
als spuitend vonken uit de schoorsteenschacht.
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Ik bries naar rust, ik zie het eind der baan,
maar aan mijn jongenskracht krijg ik geen staan
en 't blondje in rode jurk, dat na mij rijdt
heeft op 't wit kanten schortje een traan geschreid.
Ik ben zo'n wilde meester en ik kneep
van vaart zo woest haar handjes in mijn greep,
maar nu ik fluit naar 't naaste station
en ik haar schaduw zie langs stoep van zon
gebroken door de schijven der margrieten,
hoor ik in 't remmen luwen haar verdriet en
er volgt op mijn bezorgd: ‘Was je soms bang?’
‘Dat nu wel niet, maar 'k vond de reis zo lang’.
Wij stoppen statig voor gevelde boom.
't Traject is weg. Er is noch spoor, noch stoom,
alleen wij zitten rustend in het licht
en wrijven slaap uit ons vermoeid gezicht.
Boven ons ruist de wemeling der harten
van 't canadassenlover haar aparte
muziek, die naar de middag, als dat kon,
zich omspeelt tot nocturnes van de zon,
in fluistren om te luistren wat de wind
voor kinderoren met melodisch lint
hoog door de bomen draagt en fleurig haakt,
als hij fantastisch aan de blaadren raakt.
Wij worden loom. Wat onduleert daarboven
in zulk intiem schakeren het geloven:
er is een Goedheid, ogend hoog en klaar
als sterren achter reuzen-venushaar?
Waarom moet dat met ruizelingen komen,
nu kind naast kind moe-zalig zit te dromen
onder 't verlusterd zonlicht en nog niet
bedacht is op een superspherisch lied?
Hij, die, Zijn Goedheid langs dat Licht bevelend,
uitvond de bomen en de winden spelend
met es en canadas, met wilg en beuk
en al wat ruisen moet, schiep uit de reuk
van dier en plant en 't foppend geuren van
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bloemen, wat eerst de lippen van de man
en dan de vingers van de vrouw verleidt
naar tombola van de onvoorzichtigheid,
al vergt de voorrang van de lust misschien
de flits van 't triomfantelijke: ‘Kien!’
Zing nu maar bomen uw egale lied!
Wij zijn nog klein en kind en weten niet:
geen noodzaak voor het pralend blauw der lucht,
of van de liefde de algemene klucht
met bruut-hoofs ent-spel van aluinen zaad,
van lelie-trouw en bloed om grauw verraad.
Een speelgoed zijn wij nog, haast nutteloos
en evenwaardig de industrie der roos.
Wij mogen onze schaduw snel bewegen
in 't zonnelicht en nimmer spreken tegen,
maar zingen, als de bomen in de wind,
met mensenstemmen in hun kindertint;
maar zingen, bang-om-eigen-zingen-zingen
onder het wonder van het onderlinge.
Wij mogen luistren als de zefiers zwijgen
en medezwijgen als de luchten hijgen
in 't distilleren van het aromaat
tot 't virgulerend op de weiden staat.
De Juniweiden, saam dat wonderland,
waar bloemen, zich verkinderogend, pand
wordend van schijf- en kelkenvriendschap, wuiven
met witte en gele, rode en lila kuiven
en onder 't weemlen van hun bloemenhoedjes
de kindren zien, wier onbeholpen groetjes
spelen comedie van de kleine mens,
maar lief in 't enge van zijn eigen grens.
Soms staren kinderogen of symptomen
gebreid van huichlend licht naar binnen komen
en eerst als uit het rusteloos bewegen
der bloemen vlinderpaar is opgestegen
en langs de wieg'lende pinakels van 't
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hoge gras dwarrelzeilt, balt kinderhand
zich onbezonnen plots en met een ruk
trekt het de mooiste bloemen 't eerste stuk
en... gooit ze weg. Waarom? Zijn naam is Kind,
arbitertje in zijn wereldje en de wind
spelend met 't kinderhaar heeft onbewust
het centrum van kind's koppigheid gekust.
Kinderen plukken naar de zon, doch als
zij achter wolken schuift, is langs hun hals
de idee van zulk bezit al weggezonken
en bloeit uit 't nieuwste niets in schoof van vonken
het jongst' verlangen naar bezitten open
met op een dribbel door de wei te lopen
en als een dolle aan pluim en halm te rukken,
want kinder-logica moet bloemen plukken.
Of in de Melkweg van de Madelieven
philosopheren over lucratieve
hauwtjes der herderstasjes met 't bekoren
van 't eerste geld, hier door Oom Zon verloren
en hier weer uitgegeven na het vinden
als honorarium aan dans der winden
rond knautia's en duizendtak op 't hel
gebeier van 't blauw-lila klokjesspel.
Het kind en 't geld! Is 't meer dan 't zilv'rig blinken
om 't cijfer in een krans en 't muntig tinken
op toonbank tot muziekje om wat het koopt,
als 't uit de weide in 't stadsgesteente loopt?
Weiden tot ziens, de winkels zijn zo zoet
en 't kind, dat zoog, weet nog hoe 't zuigen moet!
Waar wachten we op? Op niets en niemandal!
Wij zitten in de rust en in 't heelal.
Er is voor ons nog geen mysterie zoek.
Ons weten is een standaardwerk van koek,
geprent als dierentuin en torensstad,
omrankt van druiventros en wingerdblad,
verlucht met suikers rose en wit en héél
dat arsenaal voor lippen, tong en keel.
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Ik ben geen loc. meer, zij niet meer wagon,
wij werden kosmisch kindren van de zon.
Heeft zij een pop, die zingen kan: Mama!,
ik heb de Zon, zijnde toch mijn papa
en alle lettertekens, die ik ken
zijn louter licht, waar ik ook rust of ben.
Die goede Vader Vuur heeft rose biezen,
waar ook mijn ogen 't liefs der dingen kiezen
en vullen héél de ruimte van de grond
tot zonbestraalde wolkenboord met 't bont
speelgoed van kleurge kinderdroom naar maat
en met de ingrediënten van de straat.
Mijn blous' gloeit in de gloed, mijn blikken gaan
waar 'k meen, dat muggenzwermen wevend staan
te hupplen in het licht en glijden uit
na dans-air van mijn ultrasone fluit.
Haar vermiljoenen jurk vangt 't roodste vuur
en op haar goudhaar zigzagt het azuur.
Ik eet haar kindertaille al op met ogen
en voel mijn jongensmond zo maar gezogen
ergens naar haar gezichtje, een wang? Och kom,
daareven deed mijn mond nog koopren dom
en op de t'rugreis ziedt hij 'n nieuw geruis,
als 'k in mijn ogen 't landschap neem naar huis
en 't daar bewaar om mee naar bed te gaan
en 't uit te vouwen onder 't licht der maan.
Maar nu zit 'k in de rust en in 't heelal.
Mijn meisje is ook niet bang voor zonneval
in ebbende cascaden door de wei,
zo vol van Juni reeds en toch nog Mei.
‘Droeg ik een rode jurk, ik plukte nooit
een klaproos, die zulk rood niet meer vermooit.
Haut couturier in kinderlijk formaat
schetste ik de blondjes-mode in plagiaat
van zonneschijn door 'n boterbloem te kiezen
en platte plooien met haar goud te biezen
om rond - in vreugde aan 't heupgewieg der vouwen -
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't phaenomenaal partikeltje op te bouwen
de fantasie, waarmee 't mijn zin verfijnt
eer 't licht twee silhouetten samenlijnt.
Er trilt iets in mijn handen om te zoeken
't Sublieme en Grandioos' Rode in de hoeken
van 't Onbekende schuilend, waar het doet,
alsof het in mijn lippen zingen moet.
En al mijn lippen willen daar naar toe,
maar 't is zo zalig lui te zijn en moe
van warmte en groen en voorjaarsbloemen, waar
je haar de zon wordt en de zon je haar.
Ik moet zo zingen en ik kan niet uit
met al mijn liedjes uit mijn jongenshuid!!
O, Mode, rood en goud naar mijn verlangen,
neem me in de plooien van je jurk gevangen!!!
‘Jij hennenmeester! Modeschepper! Zanger!
Bezing mijn rood en goud zó liefst niet langer.
Mijn haar golft reeds te geel. Een margeriet
is niet mijn zin, te huiselijk, neen-niet!
Hoe wit, om 't gele hart is ze al te veel.
Wij blondjes kiezen zelf ons beste deel!’
‘Een blauwe bloem dan?’
'k Ruik hier selderij!’
‘Toe, kleine Schone, één margeriet... voor mij.
Ik houd van bloemen als zij bitter ruiken.’
‘Ik wíl die niet, je moogt ze zelf gebruiken!
Ik heb nu liever slaap, ik zijg haast om.’
‘Pas op, nog ben ik loc., weer briest mijn dom!’
‘Als ik niet sliep, lachte ik héél stil misschien:
je bent mijn loc., de loc. die ik verdien,
maar kunt met rijden - je hebt niets te willen in dwaas gepoch alléén je stoom verspillen.’
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‘Slaap nu en laat voor 't zingen van de bomen
je wimpers even bouwen aan je dromen,
of stap in 't scheepje van zo'n vlinder, reis
naast 't wapperzeiltje naar een paradijs
daar tussen 't ruisen van de canadassen
en 't weven van de zon om schermgewassen.
Oog naar hun dwarrelvlucht in 't bovenst blauw;
zij stoeien paar en spelen man en vrouw,
niet kinderkeuken-achtig gelijk wij
in primitieve brikken-leggerij,
zo trots ons huis genoemd, in welks contouren
we ons pop-kind koek van zand in vormpjes voeren.
Toe, slaap nu maar, je loc. zal in zacht zoemen
de wiegnaam van al je andre poppen noemen,
wanneer de bijen en de blauwe vliegen
hun eigenschappen haast nog dwazer liegen
en in de zijden gonzing der libellen
dat met een spottend “roe-roe-roe” vertellen.’
‘Je hart bonst luid. De slaap wil mij niet grijpen.’
‘Stelen van sluimerbloemen zal ik knijpen
en 't sap in je ogen drupplen en dan schalmen
die stelen rond je bloemen en je halmen.’
‘Neen-niet, die stelen geven melk, te zoet!’
‘Dat doet die roodgerokte blondjes goed.’
‘Ben jij mijn loc.? Ik ben wel klein en blondje,
maar 't “melkmuil” zweeft hier vooraan in mijn mondje.’
‘Zochten mijn vingers niet verborgen schatten,
'k zou ze je stoute mond gauw slaap doen vatten,
mijn blouse in juveniel dessin is echter
zo ruim, dat ik niet speel hier eigen rechter.
Mijn vingers klauwen in je gouden krullen...
Wat wil je? Lachen? Schreien? Of maar lullen?
Wat moet ik boosdoen, want die vrouw, hoe klein,
haar point' blijft vrouw, een nauw verguld venijn!’
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‘O, stoute loc., moet ik je dan gaan mijden?’
‘Als 't moet, kan ik van rode jurken scheiden!’
‘Zo'n trotse Pacific! Waar is mijn slaap?’
‘Hij streelt al je ogen, papillotten-schaap!’
‘Zeg dat nog eens, dan laat ik je in de prairie
en stoom je alleen naar huis in de miserie
te puffen wel met nauw te dempen kracht,
maar zonder zon-in-jurk en meisjesvracht.’
‘Wat is mijn kindje boos! Rust nog wat uit!
Daadlijk komt dat weer over me en ik fluit,
terwijl ik rijs omhoog en je voer mede
binnen de wereld der betonnen steden.
Meisje, dan word ik groots! Er bloeien op
mijn schouders lagen energie. Mijn kop
zwijmelt dan op mijn hals en als verdwaasd,
zo grandioos dit krachtspel door mij raast.
Mijn borst voelt breed naar de einder zich gemeten.
Mijn ogen schroeien van de lijn te vreten.
De spieren van mijn kuiten staan als staal
in schrappe spanning op het railmetaal.
Ik fluit, het landschap golft traag naar mijn ogen.
Ik voel de afstand door mijn neus gezogen.
De wereld bruist mij door en héél mijn weten
wordt in de kamers van mijn kop gemeten.
Ik zied de mythe van een stalen man,
gelijk een kind zich dat verbeelden kan,
als 't, pas robot in bloem-plastiek, de reis
terug aanvaardt naar 't stedelijke grijs.’
‘Neen, niet te voet terug! Je moet mij dragen!’
‘Je bent niet moe Rood-jurkje en wilt me plagen!’
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‘Ik meen het serieus. Ik blijf hier slapen
of laat me dragen weg door andre knapen!’
‘Wat wordt het duister en de zon blijft wit.’
Ik zie niet meer waar mijn rood meisje zit.
Is 't dan niet goed hier op dit station?
Een kleine man met kleine vrouw in zon...’
‘Een kleine vrouw met kleine man, bedoel
je, kwibus-loc.! Meen je, dat ik 't niet voel?’
... ‘zonder de last van koffers en gewaden
en wat de stilte in vreemd land houdt geladen.
Het moederland der pap en lekker eten
geurt onder blauwe middag voor de reten
in 't silhouet der canadassen met
muziekgordijnen ruizlend violet
en groen voor 't grijs kwadraat van stadslawaai.’
Terwijl ik met een graspluim daar haar aai,
waar ik haar blondjeswang het roodst en boost
zie gloeien en haar sarrend-schier nog troost,
vermoed ik naast haar oogjes, haast vergruizend
mijn nietig zijn, haar oortjes toornig suizend
van trots om 't ideale niets, vervrouwd
naar 't schema door traditie dus gebouwd.
Dit is nu de eerste stilte, waar we aan lijden.
Daar sta ik in mijn loc., zij wil niet rijden.
‘Weet je de weg in deze grote wei?
Als ik vertrek, waar ga je zonder mij?’
‘Verwaande loc., neen-niet, 'k zei niets. Vertrek
langs je fantastisch spoor en stoom je gek!’
‘Neen-niet scharlaken nest!’
Mijn jongenshoofd
heeft al die tijd aan dit rood kind geloofd.
Nu wordt het stug en om haar eigen wil
word ik van slaap en dooft de gek zich stil.
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‘Waar is mijn wakker, blond gebak, in al
die bloemen hier en in die lichtenval?
Ja, knijp mijn arm maar blauw en veeg een traantje.
Over je wangen vleugt van blos rood vaantje.
Het doet me pijn en goed, die kneep van jou.
Je vrouwelijk venijn styleert zich blauw.
Nu kun je weer gaan slapen. Droom je als ik
begoocheld door de slaap van ogenblik
naar ogenblik en schouw je dan die vlindren
bij iedre wimperwenk hun tint vermindren
tot dat fijn strooisel zon en héél ijl blauw
verzustert zich met mijn verkalmde vrouw.’
Neen Zon, ik ben een jongen en moet stomen!
Mijn borst trilt als de ketel. Neen-niet dromen
en goud en blauw zien. Pompen! Zieden! Loeien!
Bouw mij meer viaducten nog, die gloeien
staalkleurig naast lavendelblauwe schijn
van luchtverdronken halmen langs de lijn.
Dan ben je eerst recht een zon om te bezielen!
Mijn kuiten spannen als begeer'ge wielen,
als je om de schouders van mijn ketel gloeit.
Mijn ogen kaatsen 't grootse Licht, zo 't stoeit
mij grillig-klaar tot de energie te stomen
naar dadenleven uit dit land der dromen.
Wij gaan! Ik moet je meisjesdroompjes storen.
Kindje, voor 't reizen zijn we eenmaal geboren!
Geen kind blijft stil, geen aar, geen bloem, geen iefte,
maar alles staat van traag tot fugitief te
wentlen in 't golvend licht, slechts mensenwerk
houdt zich na 't maken karig-schijnbaar-sterk.
Mijn trouw wagonnetje, wij moeten voort,
de weide is wel een paradijslijk oord,
maar kleine loc. en blonde treintje weten
het proza van de middag met zijn eten.
Wij kopplen aan! Ik neurie stoom. Vooruit!
Ik spits mijn lippen puntig en ik fluit!
Hoor, hoe dal-schallend! O, mijn jongensmond
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nog bloesemfris, haast verse-vrucht-gezond
uit pulp van pluche perzikwang gelipt,
waar zon haar jongste licht op stift en stipt,
bij haal van sein, die trotser loc. snerpt in
talud naar trotse brug aan 't bochtbegin.
Een haal zo stralend als de zoncontour
om blanken wolkenkop, een toon zo stoer
en zo oorspronkelijk van jeugd! Gewrichtig
wielt al een been, eer 't ander zwicht gewichtig.
Ik blaas en bries en de almachtstoom zet uit
zo breed mijn borst. Weer juicht mijn toverfluit
en wonderwerelden van reizen gaan
open tussen de weide en onze laan.
De schaduwen der bloemen deinzen over
de lend'nen van mijn ketel en de tover
van jouw wagonnerompj' hun vluchtig spel.
Wij ijlen al. Het oerwoud nadert snel
met zijn sequoiah's. Wat is 't diep en donker
en koel! Wij razen voort. Een blauw geflonker
van viaduct flitst ons voorbij. Wij noemen
de kleine steden naar hun naam van bloemen
en dondren hen voorbij met pracht'ge bochten
op deze wonderlijkste aller tochten.
Waar gaan wij heen? De droom is toch geen doel.
In 't hagedoornen oerwoud blijft het koel.
Hoor je dat breed geruis? Daar komt het aan!
Ruik je die vissen-wind van de oceaan?
Het water in zijn grootste mooglijkheden
stuwt met zijn zilte pracht van uit 't verleden
aan de epopeeën met veel avonturen
in vreemde hete zeeën naast de vuren
van zwarte volken, cacophone swingers,
met witgelakte nagels aan de vingers.
Alles is drama daar, bloed, vlammen, roken
om feilen met de blauwe dolk gewroken
aan harten rood bij dag en duisternis,
in land waar zon, niet god meer, duivel is.
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Om grote wonden zijn wij nog te klein,
voor ijzren botten zijn wij nog te fijn,
wij mogen onder 't even pootje baden
naar 't heimwee van de zeemuzieken raden.
En wat een ziel, vermeeuwd bij 't vliegen over
zeegroen en schuim der golven, hoort aan tover,
als 't vlagen van dat heet sirenenlied,
diepzee-bekoring van het eeuwge Niet,
dat deinst en wenkt en met een reeks van zuchten
verdampt in 't regenbogig licht der luchten.
Dat vreemd paar ouders ook! Die vreemde daad!
Wij zijn er en voor 't Niet is 't nu te laat!!
Wij schreiden soms, om nog in 't Niet te keren,
wij deden niets en kunnen ons niet weren.
Wij kennen niet 't mysterie van de Mond;
de lippen weten: melk is ons gezond,
maar ook niet meer! Wij vinden 't leuk en gek,
een hommel kruipt in dovenetel-bek
en voelen 't toch voor beiden als gewend,
de zon doorlicht dit teer gedicht. Hier kent,
bij 't wiegen van de broze bloemenbel,
het voorhoofd nog geen hemel en geen hel.
De Vader-adem van de Schepping blaast
tonischer hymnen hier voor kindren naast
de bomen rond de formidablisering
van 't ruim geruis, dan luiden uit legering
van een humorloos zedemeestren met
een te oude wet en trant van 't Alphabet.
De trein wordt stil. Er komt door 't loof gegaan
een wiegend lauw gevoel en raakt ons aan
zo moederlijk-intiem. Wij worden blos
en kijken in elkander, maar de tros
van 't Ang'lus der parochie bim-bamt over
ons haar en neemt van ons de vreemde tover
en 't wonder weg.
De Pacific staat onder
de hoogste druk en noodt tot nieuw gedonder
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van vaart langs oude routes, nieuwe streken,
waar jonge firma's jongre bomen kweken.
De metropool is ver, tot reuk van spijzen
een tarantell' van taart en saus komt sijzen
voor onze grage neusjes. Pacific
en zijn trouw treintje snuiven 't ogenblik
der bunkring tegemoet. Na laatste bocht
blinkt dat als terminus van wondren tocht,
als eind van alle reizen hier-beneden.
De remmen knarsen en de trein tevreden
slijt nu in statig tempo zingend ijzer
de laatste maten van de verre reis er.
De loc. grijpt zijn wagonnetje om de lenden
en tolt er mede in 't rond met grappig wenden.
De beentjes slingren als paljas met schik,
wat is hij groots en sterk, haar Pacific!
Zo werd er op dat ruisende traject
nog meenge reis gereden en gerekt
gefloten voor de bochten van de baan,
als zag ik er denkbeeld'gen spoorploeg staan.
Het spel der reizen op gedroomde sporen
ging in de dans van wind met loof verloren
en in de herfst bij geur van 't welkend blad
reden wij 't laatst de t'rugreis naar de stad.
Een blond, vals vrouwtje heeft toen niet gezegd:
Mijn laatste reis heb ik hier afgelegd
en morgen speel ik in het buitenland,
gekoppeld aan een andre jongenshand,
daar Pacific. Neen, heimelijk-perfide
heeft zij die morgen nog mij laten zieden
mijn forse ketel en is heengegaan
stil zonder handdruk, zonder schets van traan.
Maar ik heb wel geschreid, toen ik alleen
haar ramen zag, waar niet meer 't licht in scheen,
waar uit de leegten van de ontklede ruiten
het naakte zwart der scheiding keek naar buiten.
En treurig reed ik naar ons station
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en treur'ger nog zat 'k in de najaarszon.
Ik wilde niet meer wielen van de pijn
en ook niet langer meer Pacific zijn.
Ik reed terug, ik kón het niet geloven,
maar als ik uit de laan keek op naar boven,
spanden de zwarte gapingen der ramen
zich tegen mijn onweerbaar kind-zijn samen,
roepend gordijnloos-overtuigend-waar:
Weg is je treinstel met het gouden haar!
Dit was het eerste vrouwenwerk, dat deerde
me en wat dit zo funest' geslacht mij leerde
later en toch niet mijn verstand bekeerde,
scheen kinderspel bij wat ik toen doorstond.
Maar 'k heb gezworen met mijn kleine mond
en nu nog; telkens, als 'k er ene vond
wier subtiel perfidisme mij deed lijden,
kon ik mijn beengebaar niet meer vermijden
en als 'k galant ze onder de bilnaad schop,
heft trots mijn kop zich Pacificisch op.
Hoe hoogre vrouw ik daar het lichaam raak,
hoe trotser 'k ben op mijn rechtvaardge zaak
en als haar dank voor zulk een eer mij tegen
glimlacht, of ik haar schiep gebaar van zegen,
keer ik mij naar mijn eigen en ik schrik:
Was dit nu 'n geste voor een Pacific?
Neen! Neen en nooit! schreit dan een ander ik,
maar tegen die vermaledijde kunne
moet ik dit leedvermaak mij somtijds gunnen!
Dit spel was uit, voorgoed! De weide zong
niet meer met bloemen zulk een lied, al dwong
zij nog te luistren, waar de stukke sporen
van mijn heldhaftig treinschap als verloren
lagen in de overwoekring der gewassen
onder het wildst geruis der canadassen.
Wie om zijn eenzaamheid zo jong moest treuren
als ik, zich schreiend 't landschap zo vol kleuren
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van regen en verdriet, rook niet het broom
der goede geuren oliën en stoom.
Ik hoorde nauw hoe de echte fluiten schalden
en wolken stoom zich uit de schoorsteen balden.
De goede locs. zij waren mij nabij
en ik zat snikkend in verlaten wei.
De wielen knarsten op geslepen sporen,
ik wilde 't reisgedruis niet eens meer horen.
De blaadren trilden aan de onrustge bomen.
Zij kón niet ontrouw zijn, wéér zou zij komen!
De zon hing in een web van blonde haren,
gelijmd aan jurkjes van rood-klaproosgaren.
Straks kwam zij wéér, ik had een kleine vlag
voor 't prairiestation die blijde dag!
Verdriet en regen, ze is niet meer gekomen!
Ik kon alléén daar briesen, zieden, stomen.
De laatste bloemen welkten in de regen.
Ik hield met beet op lippen tranen tegen.
De trouwe reuzen, de locomotieven,
hun lampen-ogen keken naar mijn grieven.
Zij trokken immers zoveel leed en pijn
van hen, die niet meer voor elkander zijn.
Hun machtge schouders drongen in de winden
met allen, die zich niet meer willen vinden
en zoeken ergens toch een ziel te naderen.
Ik voelde haast hun warmte mij bevaderen.
Ik wrong me in het staketsel langs de sporen.
‘Gij weet toch waar zij ging, die 'k heb verloren!
Neem mij toch mee, gij, goede Jumbo, laat
mij hier niet op de godverlaten straat!
Rijdt mij naar andre weiden, andre bomen,
dan die zij hier verliet en laat mij komen
met mijn klein scherp verdriet bij andre kruiden,
waartussen andre lila klokjes luiden,
waar alles weer is kinderlijk en goed,
waar 'k op mijn tong niet meer zo bijten moet
en niet mijn ogenranden meer zo branden!
Toe, ijzren ooms, neemt mij toch bij de hand en
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breng mij ver weg van hier, waar 'k ben alleen
en mijn traject met weide en al werd steen!’
Verdriet en regen, ze is niet meer gekomen,
verscheen zij soms nog me in benauwde dromen
en zag 'k haar blond haar stro- en spichtig-bleek,
terwijl zij wezenloos voorbij mij keek.
Haar rode jurkje kwam wel voor mij staan,
maar hier, hier links, wist ik, het was gedaan.
Zo leed 'k mijn eerste pijn om 't werk der vrouw
in heimelijke aanslag op het blauw,
koepelend-gaaf in duizlend wijd-zijn rond
de kindfactuur van mijn nerveuze mond
en ogen eng-gelovend aan een trouw.
Mijn kleine schoenen schoven als in rouw
over het oud traject, dat 'k niet vergat
daar langs de rand der vijandlijke stad.
Weer hoor 'k de goede reuzen hijgen, zingen
en in het lied der pompen zonderlinge
gezangen; pijnen, die ik meen vergeten
of in mijn mannentrots niet meer wil weten.
Maar ergens in mijn borst voel ik iets bloeiend,
of stralen door kastanjebotten vloeiend,
ontvouwen zon van fierheid, nu 'k zo ben
en de oude vrienden uit mijn jeugd herken.
't Is of 'k weer hef een jongenskop. Er welt
los uit me een hymne, waarin 't hart mee belt:
‘O, Pacific, jij die met ijzren longen
hijgt naar de vaart, weer sta 'k als kleine jongen,
al kleiner wordend van bewondring voor
je wielen op te zien hoe groots je door
jouw wolken-adem stoot de stompe toren,
waaruit breed-borstig-manlijk bruisen koren
van stalen energie en stoomgetril,
of je metalen hart ontladen wil
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de vreugd' zo te bewegen sterk en trouw
de impuls van je vervoering door je schouw!
Mijn armen zijn te klein ze er rond te leggen
en al mijn trots om jou zo uit te zeggen
als mijn blij jongenshart dat voelt, om wat
je tractie taakt daar tussen stad en stad,
of over bruggen dondrend weet te zingen
aan avontuur en andre moed'ge dingen,
aan ongetemde kracht, wat je in je vaart
meesleurt zo caesarlijk en toch geaard
als vader en een dappre vriend, die streed
tegen vermeerdring van ons quantum leed!
Je tal van assen en je borst breed-klovend,
't convooi van denderende wagens slovend,
al wat aan weerstand voor je rijst en dromt,
het athletiek gemak waar je mee somt
de moedwil van de helling, waar die spaakt,
tot je structuur haar met je wielen kraakt!
Je zegt het niet met bloemen en gezangen,
maar, knarsend schier, met exentrieken, stangen;
stemmen als heersers dwingen door je staven
en toch je allures zijn niet die van slaven,
maar of een volk zijn weg in vrijheid gaat,
waar 't 's morgens heroïek zijn kamp verlaat,
om voort te pelgrimeren naar zijn lot,
eindigend in een nieuwe jeugd van God!
Je zegt het niet met nymphen aan het stoeien,
als wind doet om de rafels stoom te vloeien
uit in de sfeer op 't landschap naar het niet,
waar mensen-makelij geen straal meer ziet!
Product om koper, steenkool, water, staal
te dienen doen de mens op zulk een schaal,
dat dwangarbeid wordt kostlijk handles-spel
en karavanen-telgang tot een snel
verschieten over denderende baan,
al naar de wieken van de seinen slaan!
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Hoe gaarne zou 'k mijn lichaam willen bouwen
om tot zulk spel van kracht en diep vertrouwen,
te domineren elke weerstand, die
'k als tegenstrever van de Schoonheid zie!
Uit mijn klein jongenschap hoe graag werd ik
als jij, mijn grandioze Pacific!!!
Dat dit mijn kinderlijke hymne thans
moet zijn ook 't lied van twijfel aan je glans
in mijn verbeelding zo hoog opgevoerd
en in mijn droomspits overpolitoerd.
Al is de strijd om 't typ' van tractie niet
beslecht en volgt misschien nog dieper lied
langs groter pijpen van het orgel stoom
in concurrentie met de kracht atoom,
toch zie 'k in horizon van paarse schimmen
de laatste kindertrein-profielen glimmen
en weet een nieuwe jeugd, gestroomlijnd dan,
niets van je macht en majesteit en van
je romantiek van fluiten en van rook,
je vuurkist met fontein van je gestook.
Dit is de smart van 's mensen fabricaat,
die alles achterhaalt, zo vroeg als laat
en doet de onnozelheid van 't menselijk
vernuft wegdeinzen voor het bloemenrijk,
waarop de lente in duizend vormen speelt,
waarover 't licht zijn regenboog verdeelt,
waarin de geest zich van seconde tot
second' vernieuwt door 't plastisch spel van God.
Hij, die als opperste citaat van al
Zijn zichtbaar kunnen uitvond 't lief geval,
't model van fruit voor 's mans mond en 's mans hart,
de bruid, bemoed'rend hem in bruin of zwart
of in het blond; de moeder, die bebruidt;
de mannequin, die hem bedocht'rend sluit
poliepen-armig in en toch bedot
met super-adoratie van een god,
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loyaal en in zich schaamteloos-gelukkig
om vondst van 't vlijend billendier, als 't nukkig
stampt om haar zin en een polichinel
heeft voor de hemel en een voor de hel.
Dat alles van haar pracht besteedt aan logen:
de neus, de borsten en 't relief der ogen,
de mond, de golving van het glanzend haar,
de lelie' en schelpen van het orenpaar,
daar waar de trouwe mansstem 't receptief
voor vrouwen-goodwill zo intens heeft lief
of waar de macht van 't moederlijk erbarmen
te leggen heeft de garf der innige armen
om al wat aan de vader-man-zoon bloedt,
eer de eigen kitt'ling zich voelt overvoed.
Dit zal mij blijven de uitverkoren pijn,
die mij niet laten zal en bij mij zijn,
als 't groot zwart tijdeloze me overmant
en ik zacht overschuif in 't ander Land,
zonder Weerom, dat ik hier treffen moest
de Grote Attractie, die héél traag verwoest
mijn eeuwig-kindzijn, dat de sekse haat,
maar met zijn rijk van bloemen-steden gaat
ten onder aan die macht zo overvuld
van dreiging als de nijging niet meer duldt.
En toch is dit mijn reden van bestaan,
waar ik om schreien zal in 't ondergaan,
scheidend in 't onverschuifbaar ogenblik
of 'k wil of niet, mijn prachtge Pacific!
De tweestrijd is bij mensen soms zo kort,
vooral als liefde er over vriendschap mort.
Al wilde ik anders ook, mij sleept de vrouw,
teer simulerend gamma's liefde en trouw,
mij biedend met tomaatge-wang-oranjes
selecte stikking in haar eeuwge franjes,
naast al haar geure' en kleuren, als dat blauw
rond de ogen, steeds naar die fatale Vouw!
'k Kan nog maar even wenken met een hand:
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Aanvaard, mijn Pacific, van mijn verstand
en mijn oud knapenhart 't vaarwel, nu 'k moet,
als had ik ondertekend met mijn bloed!
Blijf mij indachtig in je stoere loop
over de grote lijnen en ik hoop,
dat je mij dit sportief vergeven zult,
als je in de mythe van je stoom je hult
en 'k durf mijn schandlijke ontrouw nauw te ontvouwen:
Ach, fiere Pacific, 'k houd meer van vrouwen,
want hen, mijn ongeneselijk verdriet,
haat ik en heb ik lief! Mijn laatste lied
met - als het teerst fixeren van hun ogen tonen, nuances als hun wangen-bogen
en 't spieglende fermaat der lippengroep,
waar 'k met mijn laatsten blik nog steels aan snoep
de kus, die de overmacht mij niet meer laat,
wijl zich mijn mond ontspant en sterven gaat,
zal zijn voor hen, bij 't strekken van mijn dier,
als 'k kreun: Adieu Vrouw, Moeder tot Vampier!
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Phototropen en noctophilen
1947
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Afwezigheid I
Het is nog dag en over de maan
komt scherper de glans van de zon te staan.
Ik heb mijn avondogen nog niet
en maar de pupillen van het verschiet.
Ik ben soms zo ver weg in het land
tussen notities van klei en zand,
tussen mijn lijsten van eksters en kraaien
en winden, die traag naar het noorden draaien.
Maar ik ben ook soms zo gauw terug.

Afwezigheid II
Ik ben vandaag een beetje weg geweest,
maar in de avond kwam 'k mij weer nabij.
Zelden had ik een dag zo zonder geest,
zo met en toch zo zonder mij.
Alleen met lang geruis
zo ver van huis!
Soms kwamen lange halen wind
en trokken door de bomen langs mijn oor.
Er liep een mannenstem in en die van een kind,
om beurten roepende: waar dien ik voor?
En dan die zucht in eenzaam zijn te nijgen.
De bomen maken hun bloemen af en zwijgen.
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Afwezigheid III
Soms voel ik mij meer en meer
een broer van oude daken
en zoek in 't nuchtre glas
der ruiten naar mijn geest.
Ik vraag mij: wie is die heer,
wiens ogen mij daar raken?
't Is, of hij al eens mij was.
Of ben ik hem maar geweest?

Alleen
Ik denk nog zoveel als de bloemen
denken bij nacht en dag.
Ik zit en zit dingen te noemen,
waar ik meteen om lach.
Dat doe ik zonder te peinzen
waarom en waarheen,
want ik zit toch zo gaarne te veinzen,
dat ik ben alleen.

Allerschoenen
Ik houd een allerschoenendag,
allerschoenen aan de voeten
en een bijzondere schoenenvlag
zal daarbij wappren moeten.
De straten zijn vol van hun geluid,
de schoenen lopen in en uit,
in groepen, soms in stoeten.
En oude schoenen heel alleen,
die weten soms niet meer waarheen.
Daar zal de vlag voor groeten.
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Als
Er danst een als in rijzende lijn
bij 't licht naar binnen.
Mijn vroegere alzen hadden die schijn
niet en die zinnen.
Zij bleven voor de bomen staan
of voor de afgeplatte maan,
waar die rood uit de nevels steeg
en tegen de bomen zweeg.

Asgrauw licht
Ik loop om de haan van den toren te zien
in het asgrauwe licht en stil lach
ik, terwijl ik de halfduistre maan beschouw
en peins om mijn kind-lijk zig-zag.
Waarom juist de maan om dat koperen beest
en niet om een windkap of schoorsteenpijp?
Ben ik niet altijd het kind geweest,
dat wel nimmer zal worden rijp?

Avondschemering
Als dan die aparte tinten komen boven 't dal,
slaan mijn vingers open en ik schrijf:
Te zwaar ben ik om overal
te zijn en dit gebroken licht
is niet een tijdverdrijf,
maar als ik een gezicht
van zes uur na de middag, dat niet weet,
waar het zich nog herinnert en waar het zich vergeet.
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Blauwe bloem
Ik luister naar een bloem en hoor ze niet.
Ze staat maar voor de zon en ziet
niet, hoe ik haar zo lang beschouw.
Voor wie is hij zo blauw?
Zij wenkt wat in de wind en 't is voor geen.
Voor wie is zij zo stil?
Hoe komt het toch, dat ik alleen
aan rode bloemen voelen wil?

Collegialiter
Ik ben nog niet zo ver van hier.
Ik sta nog voor de bomen.
Er wacht mij nog een groot plezier,
de mensen kunnen komen.
Wat moet ik met die mensen doen?
Ze zijn niet stil, ze zijn niet groen
en kunnen niet eens ruisen!

Dromen
In sommige nachten volg ik een geel licht
tot voor een blauwe deur, waarop staat: Droom.
Ik doet niet eigenhandig open
en word niet door een vrouw gehaald
naar binnen om dromen te kopen.
En toch, mijn dromen heb ik steeds betaald.
Ik ben de nacht niets schuldig.
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Dwalend
Overal ben ik vertrokken
en overal ben ik onderweg
en nergens kan ik komen aan.
Plotseling ben ik geschrokken,
in dees gesteltenis naast een heg
van witte meidoorn met mijn neus te staan.

1 April
Ik voel mij met mijn kleren
voor het landschap als een dwaas,
met alle gebroekte heren
en alle dames in gaas.
Maar als ik een broek moet dragen,
dan een van rode kool
en, om mij niet te plagen,
de pijpen héél ver van de zool.
Tot meerdere eer van mijn haren,
verborgen voor zon en wind.
Tot broederschap met de blaren,
vooral nu de lente begint.

Fanfare
Ik sta al lang niet meer vooraan,
als er stoeten door de straten gaan.
Ik moet luisteren naar de bomen
en niet naar mensen, die komen.
Ze komen, de mensen, en gaan voorbij
in gelederen van dwazen,
maar de élite onder hen, voor mij, zijn zij,
die in koperen buizen blazen.
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Glimlachen
Vandaag wil ik licht glimlachen
voor wie geglimlacht licht wil zien.
Mijn zwarte hoed hindert wel de dag en
met bloot hoofd geef ik meer licht misschien.
Mijn gelaat heeft geen sprekende kleuren,
wat beiges en crêmes die zich weven
om neus en ogen en mijn lippen fleuren
zo weinig, maar ik wil glimlach geven.
Het licht viel zonder bijfiguren in
mij langs mijn ogen en ik ruik laurieren,
om als ik uitgeglimlacht ben en zonder zin,
mijn grootse onnoozle hersens mee te sieren.

Goedheid
Ik heb altijd een zachte hand gehad
voor de bomen.
Voor die van buiten en die in de stad
zijn gekomen.
Ik ben altijd anders geweest als de wind,
die uiteindelijk de bomen kan breken.
Ik vertegenwoordig een zeker soort kind,
dat zich nergens behoeft te wreken.

Gramophone DB 4930
Ik hoor in rood Ravel en eer 'k het merk,
bol ik mijn wangen en bugel ik mee
met onvolkomen glans, maar even sterk
een der fanfares uit Daphnis en Chloé.
't Is uit. Ik glimlach om mijn prille waan
te menen, dat ik fel heb meegedaan.
Wat is dit nu ook eigenlijk geweest
wel anders dan een kort en simpel feest,
te blazen voor 'n denkbeeldige compagnie,
als ik in vermiljoen de dingen zie?
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Gril
De geklede boer loopt achter de naakte paarden
en ik kijk toe.
Wij hebben ongeklede baarden
en ik weet niet, hoe
ik mijn gezicht nu sussen zal,
want dit verlangt ineens een eigen jas
en wil niet meer wachten tot Carnaval.

Herfst
Er brandt nog een vergeten lamp
achter de glazen en tussen de planken
en even worden nog aangevlamd
de rode wingerdranken.
Het gebladerte wordt een spel
van oude kaarten, gebogen en moe.
De kleuren en tekens zijn er nog wel,
maar hoe?
Hoehhhhh!!! de wind giert aan!
De kaarten schudden, maar 't spel is gedaan.

Herinnering
Er staat een loc. in blauw fluweel
met sterren om de dom op mij te wachten.
Terwijl ik dromend met de handles speel,
vlieg ik langs schoorstenen en schachten
tot midden in een wei met canadassen.
Daar moet ik zijn
en waar de margerieten wassen,
word ik weer klein.
Nu komt dat vlies van goud weer voor de zonneschijn
en weer die koele rilling uit mijn kinderwangen
tot in mijn kinderhaar en dat verlangen
weer ver te gaan in blauwe trein
met Eugenie Lyon.
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Idylle
De boeren hebben de faeces van
de koeien gespreid in ringen
over de weiden. Een laatste man
strijkt met zijn vork nog even uit
en een kind staat er bij te zingen
onder het rijpende fruit.
Het kind zingt misschien om het avondrood
of om de pop met haar zaagmeel-schoot
en anders om andere dingen.
Het hoort ongemerkt de avondklok
en de laatste ring, die de boer daar trok.
Het gras is daarbij maar neergegaan,
om later subliemer op te staan.

Insomnia
Ik ben Twee Ogen en in deze staat
zwellen naast mij de botten uit de bomen.
Alles is loom en in mij is het laat,
al moet het langste dagdeel nog eerst komen.
Mijn schouwen zelf is tijd. De wijzers vallen om.
Middag was het en deze alleen is actueel.
Ik houd de wijzers vast, de tijd wordt krom.
Ik wil te weinig en ik wil te veel.
De wijzers laat ik gaan. In deze staat
ben ik de tijd in alle kleuren moe
om de bekoring van de wijzerplaat.
Maar 'k blijf Twee Ogen tot mijn slapen toe.
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Kennismaking
Mijn naam is plant.
Mijn naam is dier.
Ik heb geen hand.
Gij eet niet hier?
Ik ken maar één héél groot plezier.
Te zien een plant, die heeft geen hand
en die daar staat voor nut en sier
op 't land.
Ik heb nog nooit een mens vertrouwd.
Mijn plant, ook mij heeft dat al vaak gerouwd.

Kindermaat
Ik wil de kleding voor het kind
gaan meten met een zonnestraal,
maar hoe ik het licht om het lijfje wind,
ik wind er nauw verhaal.
Ik kom met het grote licht te kort,
't is amper genoeg voor een schort.
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Laster
Daar is die zachte macht weer,
die is zuster van de zwarte kat,
maar ik blijf van blauw doek
en wil niet meer
en hoe ik in mijn binnenzakken zoek,
er is in mij niets anders dan een heer.
Mijn ogen knippen voor 't gestreepte licht.
Ik duw die zachte macht van mijn gezicht.
Zij kijkt mijn zakken door en vindt een pop.
Ik ken die niet, zij heeft niet eens een kop.
Gij kent haar kleed en dat is mij genoeg,
en haar ceintuur en dat is mij te veel.
Neen, zachte macht, gij zijt als steeds te vroeg,
als alle zwarte katten in het geel.

Liefde
Die van de grote Liefden zijn
nog niet allen dood,
al kleden zij zich niet in de kleur van wijn
of ander symbolisch rood.
Zij lopen ook in een andere droom,
met minder bloed en evenveel leed
en beleven in olie, stoom en stroom
hun liefden even wreed.

Lucht
Een grote lucht wuift langs mijn kleine oren.
Het is zo stil, dat ik haar gang kan horen.
Ik ga niet ver en keer zo spoedig om
en zoek geen lucht, waar ik maar zelden kom.
Gewone lucht, die ik zo gaarne snuif,
ik exclameer haar niet, zij is zo goed
en zo stil vriend, wanneer haar groot gewuif
voorbij mijn kleine oren drijven moet.
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Maling
Het is maar licht en anders niet dan licht.
Het is gezicht, niets anders dan gezicht
en al die lichten en gezichten gaan
soms in eclipsen en conjuncties staan.
Ik ben daar bij, ook ik heb een gezicht.
Mijn hand grijpt toe, maar waar is nu mijn licht?
Ik proef geen vlam, ik voel een vrouwenneus
en blijf verwonderd peinzen om die keus.

Meditatie
Toen was ik jong
en iedere vrouw een hel
geschilderd in pastel.
Nu ben ik wijs
en geen twee vrouwen zijn
er in één paradijs.

Mevrouw N.N. te zijn
Ik voel mijn gezicht nu als dat van Mevrouw N.N.
en zie nu alles door haar Maja-kop.
Mijn ogen zijn nu zwart, mijn lippen wen
'k aan vlies van rouge, dat slaapt als mond er op.
Als 'k denk, dat ik met zulk een mond in mijn gezicht
haar man en kindren tegenkussen zou,
dan weet ik toch, hoe ik allicht
niet zo zou zoenen als een moeder en een vrouw.
Maar nu moet ik toch glimlachen met haar lach,
mijn wangen en mijn schoonheidskuiltjes zijn van haar
en dat duurt me nu weer de héle dag.
Mevrouw N.N. te zijn is lokkend en toch raar.
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Muggendans
De muggen dansen naast de goudenregen
en ik volg peinzend 't minuscuul ballet.
Ik schouw een zorgeloos, exact bewegen,
nooit overschrijdend zons-budget.
Die muggen dansen als hun ouders.
Hun benen bunglen aan hun bustehouders
achter de mazen van een eeuw'ge wet.

Najaarsstemming
Alles lijkt zo verloofd buiten en ik ben gehuwd.
Het beeld van de haan in het landschap is niet nieuw,
het beeld van de kippen in de weide is niet oud
en alles is vanmorgen in groen gebiesd met goud.
Maar ik kleed me om en op de pijpen van
mijn broek speld ik de blaadren, die ik grijpen kan
en over de revers van mijn zwarte jas
een slinger donkergele dahlia's.
Want ook ik wil vandaag zijn wat groen, wat goud;
verloofd en gehuwd en vooral niet oud.

Natuur
Ik ben vandaag van de bloemen in de winden
en heet misschien straks nog Van Zon.
Wat ik niet verloor en niet kan vinden,
zoek ik op het dek van de straten in beton.
In de stad worden alle rozen van papier
en alle andere bloemen imprimé's. Een coupon
van de velden ligt in de vitrines hier,
maar ik mis de zonbloem van de zon.
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Nihile rendez-vous
Ik weet misschien waarom ik hier
bij de bomen sta te wachten.
Ik wacht niet op een ander dier
om samen te overnachten.
Ik heb een huis, daar ga ik heen,
daar weten ze de waarde
van mijn oudere schedel. Neen, alleen
ben ik nog niet op aarde.
Maar vroeger heb ik misschien gewacht,
op wat niet is gekomen
aan de rand van een dampende zomernacht
bij 't geruis van zulke bomen.

Nobel
Er staat een boom in het donker te ruisen
en een oud kind hoort het aan.
Er is daar muziek en speelgoed aan 't kruisen
in komen en vergaan.
De boom zingt apart de héle nacht
in de even aparte wind
tot het opgaan van de zon
en ‘nobele boom’ zegt het kind heel zacht.
Maar als die boom het zeggen kon,
zei hij dan ‘nobel oud kind’?

Normaal
De aarde draait mij weg van 't licht
en wat nu komt heet nacht.
Gelijk de straat wordt mijn gezicht,
dat niet meer wordt verwacht.
Waar het nog graag komt, is het goed,
maar ook niet meer en onverrast
word ik door eigen bloed ontmoet
en ben ik mijn eigen gast.
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Ontwaken
Ik weer mij niet langer tegen het avondlicht
en zoek een diepe stoel en ga
onder de mom van mijn gesloten gezicht
naar een land, waar ik niet meer sta.
Niet lang, dan opent zich een geruis
en komen er lichten in de straat.
Als de kinderen zingend gaan naar huis
word ik wakker en vraag: hoe laat?
Ik heb intussen vóór iets gestaan
en heb onderwijl ook iets gehoord.
Een klok zonder cijfers en wijzers? De maan
is ouder dan het gesproken woord.

Optimisme
Ik hoor de mars van mijn benen
over de straat.
Pierre, waar ga je heen en
nog zo laat?
Naar de dromen die bedriegen
en later bedrogen staan
om mensen poserend te liegen,
dat ze onder zijn gegaan.
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Overgang
De bok in mij staat voor een boom te peinzen.
Het ruist ook zo verrukkelijk daar boven.
Ik volg die zang in opstorm en in deinzen,
al ben ik te oud haast het nog te geloven.
Ik luister naar de veelheid van de blaren.
Het wordt niet stil in dat intense leven.
Een koel gevoel komt in mijn haar gevaren
en ik rijs recht om nog een roep te geven,
zo pastoraal en diep, maar heel mijn weten
van thans kan 't vuur van vroeger niet doen branden
en in gebaar, waarin begeerten meten
zich met vaarwellen, strek ik stom mijn handen.

Paarden
Een paard staat in een wei met wilgen aan de rand
en kijkt in 't koren.
Het kan de paarden aan de andere kant
van de halmen bij het maaien horen.
Zij zijn misschien niet van dezelfde stal,
maar paarden kennen paarden overal.
Ik ken de mensen, al is dat, wat ik van hen weet,
niet zo compleet.

Paradijs
Altijd heb ik de zin van 't licht gedaan
en dat was goed, zo werd ik lachend wijs
en kon ik bij de kleinen blijven staan,
want billen mogen niet in 't paradijs.
De meeste groten hebben al geteeld
en Gods wil heeft de mens zo vaak verveeld,
maar als hij dan de dingen goed begrijpt,
is om zijn ziel het paradijs gerijpt.
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Park
Het park hangt vol gordijnen bloesemgeuren.
Mijn neus stoot telkens open luchtger deuren,
maar nergens is een kamer voor de slaap.
Er staan wel vele lijfgelijnde banken
en chique muggen dansen om de ranken,
terwijl ik met mijn ogen zonlicht raap.
Er komt een moeder met een beige wagen.
Haar blikken knielen voor haar kind in 't vragen,
maar welke firma heeft haar jas gemaakt?

Penenstuk
Onder het blauwste van de lucht
groeien in het donker tot rode vrucht
de penen en hun loof als kleine bomen
en daarvoor ben ik gekomen.
Ik houd ook van een gering geluk,
van grote zon om een klein behagen
en dingen die ook zonder ruk
van vervoering niet klagen.

Perdendosi
Ik word van wonderlijke rust.
Ik word van blauw
en zonder vrouw
en zonder lust
of pijn.
Alleen de toppen van mijn vingers zijn
in hun grens
nog mens.
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Reinvarens
De reinvarens kruiden de verhitte lucht.
In overleg met mijn inwendig kind
ben ik de pulp van de mensengezichten ontvlucht,
tot waar de stilte begint.
Hier sta ik nu bij het geurende kruid
met een hijgende neus en snuif
zon en stilte mede in en uit.

Renaissance
De reuk van mest schijnt om de zon te staan.
Een pulver van urinen drijft er voor.
Het hele dal ruikt naar valeriaan
en dit proces zijgt langzaam in mij door.
Ik zuig mij vol aan iets. 't Is of mijn oude kop
zich traag verandert in een bloesemknop.

Ritournelle
Het licht doet met me wat het wil,
of ik al ga, of ik sta stil,
of ik iets neem, of iets leg neer,
bij alles is het licht mijn heer.
Zo word ik, man, toch nog een vrouw;
ik die van rood houd, word een blauw;
ik die van dag wil zijn, een ding
van avond met in de schemering
een rode streep, die duidt op wind,
tot ik het licht van mijn eigen vind
en met mijn rood sla naar dat blauw
en ik mijn man graaf uit die vrouw.
Eerst dan word ik mijn eigen heer,
of ik iets neem, of iets leg neer,
of ik al ga of ik sta stil,
omdat mijn eigen licht dat wil.
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Ronde
Ik ben de man van de morgenstond,
al bel ik niet aan de deuren.
Ik vind behagen in wat ik vond,
maar niet om er mee te leuren.
De vrouwen hebben een ander gelaat,
zij leven in een ander gewaad
en schrijden in andere kleuren.
Ik ben nauw de man van het middaguur.
Er drijven op deze landen
te vele wolken en de val van het vuur
komt mij zo weinig branden.
Ik ontmoet er te weinig het rood dat de bloem
zo verandert, dat ik ze zuster noem.
Ik ben de man van de avondstond
en die man gaat gaarne slapen.

Rouw
Haar ogen baadden hun metaal in tranen,
een slanke jonge vrouw van trots alluur.
De bomen zijn van haar en van haar wanen
hangen de wimpels tot in 't hoogste azuur.
Waarom dan schreien in de Juni-tuin?
Een kind ruikt immers altijd naar aluin.

Rozengeur
Het regent en de oudste rozen geven mee.
Het lijkt een val van porcelein, dat niet kan klinken,
en in het algemeen contact blijft zinken,
soms opgevangen aan de rand der spleet
in 't lager loof. Maar de gevallen blaadjes blijven drinken,
't was ook zo heet.
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Samenzijn
Wij hebben als lampen bij elkander gezeten
en in zacht zingen gebrand
en in die stilte de dingen gemeten
bij 't traag geruis van ons verstand.
Het was nog niet nacht en niet meer dag.
Wij schouwden ver over ons en wie ons zag
heeft eigenlijk ons in de vitrien
van God gezien.

Scharlaken
Rood komt op me af. De jonge vrouw,
die er in loopt, leeft niet voor mij.
Mij deert niet of ze is goed of trouw.
Zij draagt een rood langs mij voorbij.
Soms slaapt mijn geest, mijn ledepop
stapt over de stenen langs ieder ding,
maar dit scharlaken wekt mij plotseling op
uit deze gelopen sluimering.
Ik kijk die vrouw in haar subtiele schoot.
Hoe denken de katten over rood?

Schemering
De regen in zijn jeugd is altijd goed.
Hij speelt dit op de blaadren en ik luister
en met een zwarte kat, die zich toch wassen moet,
ga ik zo stilaan over in het duister.
Wij doen niets anders in dit ogenblik.
Zij is misschien iets warmer nog dan ik.
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Sigaretten, mijnheer?
Ik word gezogen
naar de haven in die ogen
van dat meisje uit een smalle straat
en voor de wimpers, die de randen sieren,
denk ik aan blauwen van de glazenieren,
eer ik begrijp, waar het om gaat.

Slaap
Ik zeg iets tot mijn slaap
en weet mijn lippen van elkander.
Ik meen dan dat ze samen zijn,
ik voel ze als van een ander.
Zo wacht ik tot hij komt,
waar ik mij om gelegd
heb in dit blauw en zwart
en het hem heb gezegd.

Snoep
Weer snoep ik aan de boter van het licht
en kijk dan rond, of niemand heeft gelet,
hoe ik, oud kind, mijn tongspits houd gericht
op dingen lekkerder dan 't vaste brood.
Maar ik heb haast. Het avondrood
bleekt in de top der olmen en 'k moet nog naar bed.
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Stille hitte
Vandaag ga ik in pension
bij de bloemen en het is zo prachtig heet,
dat alles ruikt naar hars, al blijft de zon
voor mijn ziel maar een insectenbeet.
Het is hier stil en dat is toch zo veel.
Dat is alles en misschien schoon
als de dood, die niet zo lelijk is en niet gewoon,
wanneer men ouder wordt en meer vergeet
en niet gelooft meer, dat men alles weet.

Stilte
't Is of ik met mijn neus de stilte voel,
die in de avond is en even koel.
Ik stoot mij nergens aan het mensenbeeld,
dat mij soms zo genadeloos verveelt.
Altijd die vleeskleurige platen te schouwen,
met spleten voor de ogen en voor de mond
van onverschillige mannen en vrouwen,
is anders wel gezond.

Storing
Er heeft iets op mijn droom geklopt
en ik was juist zo in het grijs.
Ziet gij geen licht, was er gevraagd,
daar had ik pas zo om geklaagd.
Maar nu is alles weg.
Nu moet ik gaan met open ogen
langs honden, bloemen, katten, bomen
en mensen tegenkomen.
Nu wordt weer in de volle zon gelogen.
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Sympathieën
Ik weet het, de vrouwen mogen mij wel.
Ik zong van het ei en zing van de keuken.
Het kleine wordt groot, wanneer ik vertel
't geluk van de huislijke reuken.
Ik heb nog een ziel en die hebben zij ook
in de vaas van haar tors, maar de vaart
van woeste gedichten met strijd, vuur en rook
zijn niet van de bloem en haar aard.
Zij weten, dat ik haar textielen bemin
en als mode-verzinner nauw heb gefaald.
Haar vraag houdt dan ook niets zonderlings in:
Wat heeft Kemp voor de boter betaald?

Tegenstelling
Ik wil weg van de winkels en van hun mooi licht!
Ik wil uit de stad naar de bladeren van de bomen.
Vrucht wil ik zijn onder fruit! Rood en groen mijn gezicht
en het deert anderen niet, wat mij kan overkomen.
Dat is juist 't groot verdriet, dat mij wordt aangedaan:
zij willen mij eeuwig en ik wil vergaan.
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Teint
De bloemen beginnen te leven.
Ze leven geel, ze leven wit,
waar dan een kloppend geel hart in zit.
De bladeren beginnen te leven.
Ze leven groen, veeltintig groen
en hun hart is wel ver om het zo te doen.
Ik kom in hun heiligdom getreden.
Wat is mijn kleur? Ik ben niet blauw
en rood alleen van binnen.
Mijn oude vleeskleur trekt naar grauw,
wat moet ik met mijn wangen beginnen?
Du rouge, Monsieur, zingt het uit de vitrienen,
dan kunnen wij ook iets verdienen.

Terminus
Een man kijkt naar de schaduw van zijn schedel
en is niet eens bedroefd.
Hij bidt maar niet, want héél dit vroom gebedel
is toch niet wat zijn naakte ziel behoeft.
Hij ziet de dingen wonderlijk verwijden
en voelt zich naar een donkre rand verglijden.
Het grijpt hem aan,
te kunnen gaan.
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Toon
Hebt gij mijn toon gehoord?
Hij is gekomen.
't Is avond, stil, geen woord
ruist door de bomen.
Ik ben een trage componist,
die in aeonen denkt
en toch de melodie niet mist,
als hij ze de wereld schenkt.
Ik weet nooit daggetij of uur,
dat ik hem in dit leven stuur,
maar telkens sta ik plotseling op,
schud met mijn dunbehaarde kop,
kijk naar de lucht en onverhoeds
druk ik de toets.

Trouw
Ik ben het kind en de ster
en ben het niet veel vanavond, er
is tijd genoeg
om 't veel te zijn nog morgenvroeg.
Het kind en de ster heeft zoveel tijd,
het begint pas aan zijn eeuwigheid.
Om iedere vinger kan een ring,
maar het kind en de ster is zonderling.
Een ring alleen
en anders geen.
Een! Een!! Eén!!!
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Universum
Nog flauw zien wij die ogen en alles er om heen
en ook die mond met al zijn ja en neen,
tot zich die jonge man plots overbuigt
en langzaam een geluk uit dat paar lippen zuigt.
Wij staan aan de andere kant van het gordijn.
Zij zien ons niet, wij hoeven er niet te zijn,
maar zwijgend erkennen we toch de waarde van
het universum met een eigen vrouw of man,
in het vinden van elkanders hand.

Verlangen
't Is een verlangen van de avond,
gelijk de dag er geen kent.
Ergens te staan dralen op een drempel
in een grijze mantel met de stempel
van een pseudoniem als ornament.
Naar een natuurlijke mond te luisteren,
verwacht te zijn in het duisteren
van het licht en te zijn herkend.

Verstijfd licht
In de huizen wordt het licht niet meer gemaakt.
Het komt van elders en het is egaal voor allen.
Er is geen vlam meer, die door lucht geraakt
kan heen en weer gaan en soms schijnbaar vallen.
Er is geen blauw meer, waar de vlam is dun,
er is geen zorg meer om de vlam te hoeden,
er is geen kunst meer om de vlam te voeden.
Er is een knop en alles is egaal.
In dit verstijfde licht moet ik nu leven
en word ik langzaam kaal.
Ik heb er beter bij gelezen en geschreven
zo menig boek en Nederlandse taal,
maar 'k zag de vlam zo graag, van blauw naar geel en beven.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

160

Voorjaar
Voor de blauwe bomenverte twee
witte zwanen, een te water, een te land.
Die op het perk trapt een paar treden mee
met de drijvende langs de vijverrand.
Als die twee samen, doe ik meest alleen.
Ik wandel met mijn eigen om een kom.
Er is niets van te zien dan 't ja en neen
van mijn ziek hoofd, dat zich keert om
zijn eigen, in en uit, vooral in dit getij.
Met al die bloesems wordt het gek in mij.

Waar?
Een houten paard staat voor een korenveld.
Waar is de kleine mens, die zich voelt held
als hij dat echt-geschimmeld dier berijdt?
Een klaproos plukken of het samenstaan
van korenbloem en klokjesgentiaan?
En waar de grote mens, die hem misschien niet meer benijdt?

Wiegeliedjes
Zo zing ik wiegeliedjes voor mijzelf:
Een ouder man had eens een wit gezicht.
Zijn wangen bleekten in het zonnelicht.
Zijn lippen werden avond-violet
en met die lippen moest hij toen naar bed.
Ik ken er meer, maar als ik er meer zing,
wordt zijn straf nog meer zwaar en zonderling,
en 'k wens, dat hij in morgen-violet
zijn lippen zachtjes aan het fluiten zet.
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Wolkruid
Ik zie het wolkruid niet dit jaar,
waar ik anders in het smalle dal
zijn gele torens hier en daar
en liefst zag overal.
Ik mis zijn speciaal gezicht
van donzing zo melig groen en geel
zo eigen doorschenen van 't middaglicht,
maar ik mis al zo veel.

Zomerstilte
Dat landschap staat daar niet zo stil,
al is de wind nog niet gekomen.
Er is geen landschap dat de tijd
heeft om te dromen.
Het landschap moet heel traag vooruit
met al zijn kruiden, al zijn bomen,
met al het blaten en gefluit
er in en 't ruisen van zijn stromen.
Al rust het schier dit ogenblik,
het glimlacht en het dicht als ik.

Zon
Ik ga door het land
en groet de bomen
aan mijn linker- en aan mijn rechterhand,
van de kruinen tot in de onderkant
en dat is zo gekomen.
Ik heb de zon op mijn brood zien schijnen
na menige donkere dag.
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Zonsopgang
Er drijft een hoed van licht naar boven.
Ik reik en wil hem om mijn kop
en kan mijn onmacht nauw geloven:
de zon komt op.
Haar prachtig stro valt in ovalen
en hoopt zich langzaam op mijn haar.
Ik voel mij zo vreemd ademhalen,
terwijl ik in de volte staar
van licht, dat staat rond me uit te breiden
de hoed, die alles om mij vat,
wat ik vanaf mijn kindse tijden
heb lief gehad.

Zwerven
Ik voel het weer aan de rand van mijn haren.
Ik moet weer weg, ik wil weer varen
zonder vaarwel of zucht
de cosmos binnen, waar zonder gelaten
ik niet met de stilte behoef te praten
en luisteren kan, of luistert de lucht.
Ik weet het, ik word daar weer anoniem,
maar dit prachtige Niets is toch zo subliem.
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Requiem
1948
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Requiem
‘E funesto a chi nasce il di natale’
GIACOMO LEOPARDI

Mijn God, latend in ieder leven
naar een onfeilbare wisselgang weer leven geven
en groter leven steeds het kleinere zwelgen
als slag van klauw en scheur van tand verdelgen
en leven vretend van dat grotere leven er in wonen,
er is een tijd geweest, dat Gij woudt tonen
spontaan en heelal-breed het genie
van Uwe Goddelijke economie.
Toen schiept Gij tot Uw eigen lust het Schone
met vormen der Natuur als tovenaressen,
die in een cirkel van verbrandingsprocessen
hun pracht versintelden. Dan om Uw werk te kronen
deedt Gij de unieke vondst van ál het Vlees,
waarin als top-variëteit naar Uw aparte wens
het rijk-geoutilleerde vlees van de recente Mens,
makend al meerdere tienduizend jaren vlees,
maar altijd vlees en altijd vlees en nóg eens vlees,
dat vloekt en bidt, dat lacht en lalt en schreeuwt zich hees
zo lang Gij met het Vuur,
een andere van Uw basis-vindingen, in stand houdt de Natuur
en onder pijn en in de blanke, gele, bruine en zwarte huiden,
waardoor de klop van het rode bloed moet luiden
naar hartstochten in schaarste of overvloed,
schiept Gij ons Kwaad meteen als biologisch Goed.
Maar ik, een kleine naakte dichter voor Uw vaart,
zie mij strak boven de opgeroepen aard'
geplant met al mijn benen, al mijn handen en mijn ogen.
Zie, hoe de lippen van mijn mond bewogen
tussen het blauw der lucht en het zonlicht pogen
stom te doen en niet eens zingen willen.
Te zeer voel ik mij het kind van een Uwer grillen.
Wat hebt Gij toch gedaan,
toen Gij de seksen-merken hebt uitgedacht
voor deze bol van steen en vuur, vol dag en nacht?
Wat deedt Gij mij toen aan?
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Gij wist: ééns zou ik uit de verten komen
en zou ik het klagen tussen de bomen
bij het ontwaken uit mijn droom van een arcadisch feest
en zou ik U vloeken als een Goddelijk Beest.
Toch zijt Gij voor mij, het zo ontgoochelde kind,
dat uit zucht naar een eeuwig-zijn U heeft bemind,
niet de weergaloze, onaantastbare Demoon
tussen de sterren steigerend op zijn zwarte troon,
terwijl Gij naar Uw aarde als naar een glas wormen loert,
gelijk Ge in Byzantinismen soms wordt opgevoerd,
maar ik heb met allen recht op de waarheid van ons sterven!
Ik wil met allen weten, waaróm wij hier zo zwerven
en niet onkundig zijn, waaróm aldús,
al zijn wij maar rendementen van een kus,
zo ijl en toch zo menselijk-innig-hoog!
Ik wil met allen weten helderziend en oog-in-oog!
Wreed zijt Gij wel en al Uw bloemen bloeien
om zich een kleur te zengen aan Uw licht,
zo laat Gij de Mensheid ook met pijnen groeien
en verbergt Gij achter een Zon Uw werkelijk Aangezicht.
Dat magistrale vreten of gevreten worden,
die geniale vondst van het rode bloed en
daarom de mateloze drang van het Radeloze Moeten.
Gij vondt hen uit en onder gordel bloemen werd die orde
over de bol gelegd, waar ik nu zing
de onwil van gerijpte sterveling
en waar ik mijn vuisten voor de Zon doe staan,
dat Teken van Uw Goed en van Uw Kwaad,
Uw hongersnood, Uw overdaad,
om weer en steeds te klagen aan:
Wat hebt Gij mij en al de anderen toen aangedaan?
Ik weet, ik stoor U toch niet in Uw spel.
Ook ik heb speelgoed, dat mijn wil niet deed, wel
eens getrapt en toen weer saamgelijmd.
Ook ik was wel eens en vaak soms ongerijmd,
maar als een stukje speelgoed met
zijn geschilderde ogen naar mij keek
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en zijn gebroken armpjes hief, werd ik weer week,
ik lijmde het weer en bracht het naar zijn kleine bed.
Maar Gij? Gaat Gij niet onherroepelijk en overal
de onweerhoudbare vaart van Uw uitdijend Heelal?
Zijt Gij ooit God-als-kind geweest
en hebt Gij met Uw zonnen ooit gespeeld,
met rode en groene sterren en met gele het meest?
Of stuwt Gij, door de gevolgen van Uw concept verveeld,
deze radeloze bollen in Uw ruimten om en om,
stenen voor ons redeloos lijden, vuren zonder beloften en stom?
Dan haat ik hier voorgoed het feit van mijn vrucht,
van mijn adem in de blauwe glans van de lucht,
van mijn staren naar Uw sterren,
van mijn luisteren naar de verre
geluiden der Natuur, die in de muzieken der seizoenen naderen!
Dan vloek ik elke bloedklop in mijn aderen
en héél dat zinderen in mijn vochtige mond
naar lippen, die als vruchten sexueel-gezond
nog nú het willen van mijn volste kus verwachten!
Dan vloek ik héél dat spel met vrouwenhaar
lokkend tot het samenvlijen der geslachten
wier God is de sekse, elkaar aanbiddend in dat eeuwige gepaar!
Het is zo gruwelijk, waar ik U soms van verdenk,
zo mensonterend en ik beid een wenk,
die U doet zijn wat ik U gaarne dicht,
geen god naar klimaat, cycloop van donderend licht,
grijnzend om ieders verleden hier op aarde,
lancettend elke mensenpose op haar zwevende waarde,
dirigerend met de onbegeerde rechten van een oordeelswaag
de grauwe symphonie van ons vloeken en geklaag,
maar als een vruchtbeginsel zingend: neem en eet.
Het is, of ik U hoor, Ge ontsluit een zwart gebit,
dat om deze goedheid van Uw woorden zit:
‘Gij ziet de dingen zo Ik Zelf ze weet,
gij wilt begrijpen dat Ik Schepper ben
en schepsel gaarne als gerechtigd speelgoed erken
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en dat uw paren is het einde van de reis.
Gij neemt en geeft elkaar het paradijs
en wilt gij vloeken, vloek dan de idioten van de klei
die vonden zulke dwaasheden aan Mij,
voor wie alles wat straalt, borrelt en ruist
is onverwrikbaar gaaf, logisch en juist!
Maar Ik, Die Ben, nu nog Uw onbekende,
neem ééns u op in al het ongewende,
wentelend rond u en fakkelend tot
uw komst in Mij, Uw onaverechtse God!’
Of ik kan leven zonder U, corruptieloze voor gebeden?
Had fijner Geest die vraag mij niet vermeden?
Reeds hoor ik de revolver van Uw Wil.
Ik ben vol ingewanden en heb dus stil
te zijn, maar het astronomische formaat
van Uw bekoorlijkheden is voorbij
en ik voel niets meer voor Uw overdaad
van vuur na de' ondergang van 's levens hoog-getij.
Daarom zoek ik samen met de als ik
verdoemde vrouw troost elk mogelijk ogenblik
en vlij ik mijn neus diep in haar pruik
en laat ik mijn nerveuze vingers tintelen aan haar buik...
Neen, ik word nog niet gek nu! Nog ruik
ik de wereld, die ik ben met haar en vloek
en zegen als ik mijn bevrediging in haar zoek.
Daarom duw ik haar tepels in de hoek
van mijn verschroeiende ogen, die ik aan
het gezicht van mijn oorsprong wil koelen.
Ik wil ze dat eeuwige moederschap laten voelen,
dat het mij altijd zo heeft aangedaan.
O, dan dáár zacht te tranen éér ik haal
zo héél haar wezen naar het mijne in een fataal
omhelzen, dat de wereld rondom ons maakt alleen,
door de eenzaamheid van het verhitte paar
met zijn énige hemel binnen elkanders haar
tussen het vuur der sterren en de aardse schors van steen.
Zo peins ik over Uw triestig spel aan mij gespeeld.
Ik heb me als mens, gelijk Gij U als God, al vaak verveeld,
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maar ik vond geen verpozen in de vinding van één bloem,
gezwegen dat ik de kwelling van een der dieren noem.
Al schiept Gij toen meteen al het schone van de drift
in het verenigende paar, dat al maar waant ook te worden God,
als het in dat gestoei van die mond en die stift
zijn aandeel in de schepping haast bespot.
Ik glimlach wel, als ik zo meen God te zijn
en wreed doe mee, groeperend zulk komiek
behagen, als we in een soort van aanbiddings-athletiek
ons geven door bedrog van 't leven zulk een grootse schijn,
maar om dit seksen-komische grijnst een nood,
daar worden kinderen geteeld en zo blijft de Dood.
Mijn razernij bruist weg, de moeder zal straks zingen
om een nieuw arm wezen, eer wij overal
na de eerste opgetogenheid bij 't peinzen op die dingen
ons voelen opgesloten in Uw eeuwige val.
Ik kan niet uit Uw val! Niet en nooit er uit!
Overal staat de Zon tegen mijn voorhoofd als een ruit,
onbreekbaar voor mij, al wilde ik dat.
Ik sidder onder mijn haren voor het gat
te ontstaan, als mijn vuist die ruit verbrijzelen kon.
Ik sidder voor de Schepper van de Zon.
Toch ken ik geen pardon!
Ik wil er uit!!!
Weg van het bedrog der pastorale fluit,
die samen met het landschap vol doorvlamd azuur
tempert het treurspel van Gods slopend vuur,
vretend de ontroering uit de liefste vrouw
voor de fata-morgana van een Alvader trouw.
Want toch wil ik er uit! Ik heb geleerd,
dat alles wankelt wat niet evolueert
en dat aan héél de Schepping niet is vergund
de weldaad van een stilstand als een punt.
De Zon moet vóórt in eeuwige razernij
en toch om haar vloeken en huilen wij
tot anderen met berekenende stem
huichelend zingen ons Requiem
en wij voor altijd zijn voorbij.
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Ik weet, ik zie het niet zo Gij het ziet, toen Gij gaaft aan,
dat ik eens als een mannelijk beeld moest staan
in het fonteinend zonlicht en ik iets zou zingen
uit medelijden met ons stervelingen,
maar waarom deedt Gij mij dat aan,
mij, die nergens en nooit heb kwaad gedaan
en als een grandioos Niets ook kon bestaan?!
Ik heb een droom. Of heb ik hem al gehad?
Ik, die weinig weet van buiten en iets meer van de stad,
kleedde ik mij voor het laatst nog niet eens in
het iriskleurig weefsel van de spin
en zweefde ik niet uit maantintigen luster
tussen het bruidsdecor van bloeiende liguster?
Ik, een gedoopte, ik betreur de Griek,
die in mij onder weemoed en warm-tere muziek
van Debussysche kracht alle dagen sterft
en met de dageraad weer opleeft en weer zwerft
en nergens vindt de rust, hoe ik die zoek
bij groene schaduw in een koele hoek
van parkland vol magie van rivierkant
of spel van druppelzwermen aan een bronnenrand.
Daar beid ik de Muze, waar ik om zing
tot ik haar lokroep hoor en naar haar spring,
haar hevig uit het slepend water til
en in haar borsten bijt tot zij wordt stil.
Want dit benevelend vuur gaaft Ge eens ons mee,
met dit spel hieldt Gij onzen trots gedwee,
maar als wij dieper denken dan de dood,
is weg voor ons het morgen- of avondrood
van wat ons noodt nog sterk en lief te zijn
en rest ons maar de vale schemerschijn
van ons vergaan en door een doodszuur reeds versuft
wijkt van ons nemen en geven de drift van het vernuft.
Ik kan nu wel het uur van mijn geboorte vervloeken
en al wat sinds mij werd geopenbaard
door levende organismen en door boeken
en dit gewogen hebbend, het mij niet achten waard.
Daarmee kan ik niet de werkelijkheid bezweren,
ik heb te leven zo ik kan en kon,
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nooit al te lang over alles filosoferen,
er is een man, ik, en een vuur, de Zon.
Nu met de jaren is de wrok gekomen,
al speel ik soms nog, na slaap in het middaguur,
ik tokkel niet meer op een web van dromen,
dat ik spon om de vlamspitsen van het middagvuur.
Neen, ik zie mijn wezen niet meer als een goede daad,
maar als een wrede speling van de natuur,
zoals het uit zijn duizend vormen slaat,
eer het zijn kracht versintelt als het verbloemde vuur.
Ik leef en adem, haat en lijd ontwijd,
hoelang? Ik voel de hartklop van mijn eigen drang,
als ik dat uur vervloek in dit gezang,
vervloek ik tevens graag héél mijn eeuwigheid.
Over mijn voorhoofd voel ik vlammend ingeprent
de band met merk van eigendom van Wie
mij met milliarden anderen heeft gewild. Ik zie
in al mijn daden ongewild en ongewend
de dans van mijn levenstijd en die van ieder ding,
die dans zo durend en toch zo zonderling
op het ademen van een héél groots Godsbestaan.
De schoven dansen op het land, ik zie het aan,
de bloemen huppelen door het gras, ik huppel uit
mijn bed en mee met de vogels en de honden fluit
en tier ik inwendig tot de nacht me omsluit,
dan spring ik in de droom en als ik ontwaak
danst heel de wereld met al zijn bloed nog maar raak.
Kon ik die tong waar God Zijn Wil mee zei
met al haar papillen maar eens tegenover mij
zien bewegen gelijk een octopus?!
En toch dat Wezen vertedert mij, want Het vond de kus
uit en al de consequenties van het gepaar
met al de verleidingen van het dierlijk haar.
Maar wíl ik wel vervloeken die verre dag,
toen ik van uit de moedernacht daar lag
gestoten in het Licht, dat ik toch zo aanbid
met al mijn ogen en met ieder lid?!
Wankelt mijn wil soms, ga ik twijfelen?
Neen, alles is mij helder en ik wil niet wijfelen!
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Noodlottig blijft de dag te zijn geboren,
met al zijn risico's te zijn verkoren
in eeuwigheid.
Vóór alles is God Agronoom
en 't selecteren van Zijn scheppingen geen droom.
Ben ik de zwakkere, mis ik vitaliteit,
dan val ik dwarrelend af
als doodzieke vleermuis naar een onbekend graf.
Nergens in Zijn Werken wordt dit door Hem ontveinsd,
overal waar de afgrond van Zijn Wil ons tegengrijnst,
slaat uit het totaal der dingen het alfabet
van Zijn verterende vlammensoorten als Zijn Wet!
Hij zegt het niet. De donder was nooit Zijn stem,
maar de Zon, die ik aanbid, zij is van Hem
en door haar licht regeert Hij hier het land
met Zijn plastiekjes in cumulatieve brand.
Neen, naar Zijn Wil heeft Hij nog nooit iets gezegd,
maar wat ik als de toekomst weet, reeds in het eerste paar gelegd.
Welk volgnummer draagt het paar, dat eens zich weert
tegen de gangbare illusies en Hem alleen vereert
om de glorie van Zijn agronomiteit
en van Hem houdt om zúlk een eeuwigheid?
Ik kan die mannelijke helft niet meer zijn,
ik zie naast het avondrood al de groene schijn,
waarin mijn waswit lijk dra stinken zal.
Maar ik bereid misschien mee vóór 't gelukkige getal.
Eens is 't niet meer te laat, ééns zal de pijn
er niet meer voor een eeuwige exploitatie zijn!
Nu ben ik moede en op, ik voel het. Ik zoek de rust,
waar liefst het éne blad het andere kust
en met de verven naar zijn lobbenformaat
strelend over de verven van zijn soortgenoten gaat
en waar de laagste bladeren op de stroom
wiegen de toppen tot basis voor een droom,
die als de bladeren ligt veelgekarteld
omrand met regendruppels, waar verwaaid in dartelt
het licht, dat ik bezing vanaf zijn felste fasen
tot in zijn ragste parelmoeren wazen.
Daar kan ik zacht bij zijn en teer en aan
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de avond denken, waar de dag is weggegaan.
Daar voor een plek vol hedendaagse romantiek
van parklandschappelijk schoon, voor 't eeuwige
gelispel der lilagroene canadassen-muziek
naast kabbelend water en het meeuwige
geruis der dingen, die geschieden
als tussen lovers, stralen en winden
vonken van lichten en luchten vlieden
en in de deining van Gods adem breed zich vinden.
Daar heeft mijn bank, daar heeft mijn Hermes-zuil te staan,
daar moet in steen mijn glimlach en mijn traan
genieten kunnen met mijn stenen oren,
als zij het ruisen der populieren horen
en onderscheiden hoe de lagere winden
zich met de taxissen verbinden
en zich de ranken om de twijgen vlechten,
als vogels zich in speelse bekgevechten
naderen alsof ze elkander pogen
te doden met hun vleugels en hun ogen.
Daar moet mijn stenen neus zich kunnen duiken,
wanneer de winden naar seringen ruiken
en de giroffelige geuren van de meidoorntwijgen
verluchten de eenzaamheid van het parkig zwijgen,
als tussen zondoorzeefde zomergroenen
muggen vóór 't bladerenspel van de plantsoenen
in minuscule choreographieën parelgrijs
huppelen hun levensernst op autochthone wijs.
Daar moet mijn tombe rijzen, zij moet bergen
al wat ik stoffelijk in mijn huid bevatte.
Maar kan ik van poëtisch nazaat vergen,
dat zij van de door mij versmade aardse schatten
afstaan om rond mijn tombe in groot vertrouwen
op mijn durende aardse glorie zulk complex te bouwen?
Ja!
Bij die tombe met die bank verbonden
moeten de jonge paren vrijen óp hun avondronde.
Zij moeten zich daar kunnen nestelen even
en als het moet boven mijn resten het nieuwe leven geven.
Er moeten kussen ruisen naast de bloemen
daar op mijn graf. Zij moeten zo zich noemen
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met naampjes dwaas en lief van 't koddig-tere
bij 't telkens dieper in elkander keren
tot aan de ontgoocheling na het opperste ogenblik.
Ik wil mee liefhebben in mijn graf, o, ik
wil niet alleen ironisch lachen om de klucht
voltrokken boven mijn gebeente in de vrije lucht
die toch het summum van het leven is, ik wil
nog volgen geroerd en ver dat spel als stil
genieter bij dit zich in anderen voort te beelden,
te midden van een chaos geuren, weelde
van kleuren en die geraffineerde fopperij,
jagend al die stuipen naar een razernij,
waardoor wij bijten van dwaasheid om die gekke dingen
naar elkander en het neuriën wisselen met lispelingen,
met speeksels zoet en goed de vormen vedelend
van wat we in zelfvergoding ons veredelend
bij een dispuut van wellust met een kramp van pijn
wanen een eeuwig Goed als God te zijn.
Leg mij dus niet bij al die andere doden,
liggend in stomme rijen onder zoden,
alsof slechts dáár is God en nergens meer.
Steeds was ik eenzaam en ik verlang zo zeer
alleen te zijn, als het leven is afgesloten
en rond mij 't grote Donker zich blijft vergroten,
waarin ik begrijp de speling van mijn lot:
een molecule in de bronst van God.
Als ik kan slapen onder de waarheid van de
bloemen is mij dit genoeg. Handen
strelend mijn tombe-bank, ik zal ze voelen,
al doet het toeval het anders ook bedoelen,
langs de restanten van mijn schedel en
terwijl de bomen hun brevieren vedelen,
het water bellen blaast door mijn onverstoorbaar rotten
in 't vormen van de mèst, wat eens mijn botten
diende als tapisserie, ik zal er vredig zijn.
De bomen hebben geen geld en zonder pijn
om aardse troebelen zal ik er rusten zacht
van iedere morgenstond tot door iedere nacht
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langs héél het macroscopisch gaan der lichten,
waarover ik zo graag kon sterren dichten.
Ruist dan, goede gemeenschap van populieren
met andere bomen, als ik daar moet vieren
mijn resten eeuwigheid in stenen zerk,
naarmate ik dieper doorstraal met mijn werk,
maar daar verschimmel om het nieuwe leven
mijn aandeel als het oude door te geven!
Ruist luider Italiaanse populieren
met alle bloemen, die de heesters sieren,
alle taxissen waarin winden zuchten
en 't zonlicht zeven met een goud van vruchten!
Laat me in verdieping van mijn lot
merken: ook hier lig ik gerust in God
en rijst uit het verteren van mijn merg en bloed
mee 't protoplasma voor een nieuwe overvloed.
Ik word zo wijd als God en in-gelukkig
vloeit wat zich geven kan uit mij, naar 't nukkig
verdeelsysteem van de Natuur, van uit mijn benen
tot in de top der afgestompte tenen,
tot in de spreiding der vergane vingers
als een virulent lemen sperma in slingers
tot waar de wortels van de nieuwe kracht
hun schachten drijven uit de groene nacht.
Dit is mijn Testament! Hier wordt gesticht
met als getuigen de vlekken op het Zonnelicht,
een jaardienst door de Muzen streng te houden!
Zij hebben met gelukkig aangezicht,
alsof zij nog een kind verwachten zouden
te treden áán de achtste Juli van elk jaar,
ook Zij, voor wie de vierde Juli steeds
was dag van aangenaam herdenken, naar
de omgeving van mijn tombe, waar dan reeds
het park ruist rondom de ideale plek
daar aan de Maas van de Namiddag van
de Stille Katholiek, in libertijns gesprek
door hun verinnigende aanwezigheid den-Man-
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in-'t-Zwart te brengen stille hulde en wat hij zong
in subliem faunschap haar en zich ter eer;
maar alles zonder klaagzang of dodengong
en wat bedroeven kan de lichaamswarme sfeer.
Zij zullen zorgen dat er in dat uur,
op welke wijze ook, mits het maar geschiedt,
zal klinken door het ruisend bomenlied
en al de fluisteringen der Natuur
het Voorspel tot de Namiddag van een Faun,
zo Debussysts gelijk dat kon alleen
een Frans orkest, maar met mijn Mosaanse toon
en timbre daar om heen
nog vleugen van mijn Credo en mijn eigen hoon:
Gij blijft mijn God, ik blijf Uw faun.
Ruist alle bomen dit met aangehouden stem
samen met de wateren, ruist me een onverwelkbaar Requiem!!!
Zo wil ik wijd zijn als in blij verwachten
en spelen stom in 't spel der broeiende krachten.
Hier is geen tyrannie meer van een wat niet mag
en wat niet kan, al kost het mij mijn smalende lach
en kan ik met mijn afgestorven oren
in 't ruisend brok natuur niet meer horen
de expressieve fluit in het prachtige Voorspel tot
de Namiddag van een Faun, zo Debussysch van tact,
terwijl ik met mijn Mosaanse toon
beken: Gij blijft mijn God en ik Uw faun.
Hier gist ik nu tijdelijk mede in 't eeuwig graf en mijd
een hemel zonder sexualiteit
en steun ik in de landschappelijke muziek
al wat is jong en naakt en blijft klassiek
om zonder een terreur saam met een ziel te leven
en zoals God dat wilde groter leven geven.
En mis ik ook het cirkelen van mijn Zon, ik ben
rein en kuis in de ironie van deze eeuwige rust,
waarin ik de mensenlore nauwelijks meer herken.
Alles is weldaad hier, niets dient hier nog gesust.
Hier waart niets meer van een melancholiek Requiem
met ondertonen van een wrang Weg-met-hem!,
Ik heb de rust, ik bloei in zekerheid
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onstatisch zonder vorm of geest van mens
met héél mijn wezen in contact bereid
tot het product van mijn Eeuwige Grens.
Ruist alle bomen dit met aangehouden stem
samen met de wateren, ruist me een onverwelkbaar Requiem!!!
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Etudes op het laatste thema van de mens
1949
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Overgang
De Dood?
Maar de Dood ben ik niet meer,
als ik de Tijd een laatste hand
heb gegeven.
Ik kan dan niet meer leven
en wat ik nog ben, is zonder land
en zonder eer
en zonder Rood.
Van alles wat is sterk en goed en teer
hield ik zoveel en nu ben ik ergens,
waar ik mijn heer
van vroeger al herken niet meer.
Alles wat ik zo gaarne zag
achter een rode, gele of blauwe vlag
is nu nergens,
in geen nacht en in geen dag.
Is dit nog wel een gang?
Is dit nog wel een reis?
Alles is zonder symphonie en zang,
zonder rhythme en zonder wijs.
Ik stijg, noch daal
in slingers.
Geen lucht meer waar ik in ademhaal,
geen vrouwenhuid meer aan mijn vingers.
De bloemen en mijn neus zijn heen
met mijn smaak om een eenvoudig maal.
Ik hoor geen vogel meer en geen koraal.
Ik ben alleen! Alléén!! Zo minuscuul alleen.
In deze sfeer is er geen huis,
geen water- naast bomengeruis
en toch, ik ben iets geworden
en weet mij ook in orde.
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Voor de zwarte poort
Ik kom voor een zwarte poort te staan
en zeg mij: daar woont de Dood!
Ik weet, ik kom hier niet vandaan,
ik kan deze dingen niet overslaan
en heb angst voor een overbodige nood.
Want altijd wil ik het weten,
eer ik er binnenga,
hoe de dingen aan die kant heten,
eer ik ze gadesla.
Doch eer ik daar iets kan worden,
gaan mijn ogen hier uit het licht
en vinden de prachtige horden
der klanken mijn oren dicht.
Mijn lippen staan nog naar voren,
maar blauw en lijkestijf,
niets merkend meer van hun verloren
zo liefelijk tijdverdrijf.
Als ik de Tijd eens dood kon schieten
in mij voor de duur van één kwartier
en zonder bloedvergieten?
Maar neen, dat kán niet hier!
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Ergens
De slinger van de klok wiegt tikkend voort.
't Is nu half vier en 't zal wel later worden.
Maar ééns wordt na een laatste tik,
- het leek al of het tikken daar verdorde door mij geen verder tikken meer gehoord,
want ik begin mijn laatste ogenblik.
Wat zal dat stil en vreemd zijn en wat dan?
Mijn ogen zijn weg en niets is meer gekleurd.
Mijn neus staat niet meer op de mond van mijn man.
Wat is er, als ik niet meer dichten kan,
met mijn interessante benen gebeurd?
Ergens ben ik nog wel en ook nog iets.
't Is of nog lippen dit in een lucht beweren,
maar als ik mijn zijn daar wil confronteren
met mijn nieuw spel, acteer ik er met Niets.
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Geweigerde dodendans
Al vele dagen weiger ik dit
te schrijven: een mannelijk geraamte aan de rand
van een bos overvalt een vrouw, en nu zit
het tussen haar dijen en met de éne hand
streelt hij haar en met de andere houdt hij haar.
Zij is een echte vrouw, zij wil
een laatste sensatie, haar tegenweer
is in een schijn van sterkte zwak.
Zij neemt hem als haar heer
en houdt zich onder zijn uiterste spanning stil
en strak.
Met een geruis als dorre blaren
voltrekt het geraamte zijn wil.
Maar dat is niet de klank van haar haren
of van haar geveinsde gil.
Dat is de muziek van het overledene,
die verijlt als de rauwe genoot
voor de witheid der aangebedene
verstilt aan haar verfronselde schoot.
Zo heeft zij hem ook genomen,
als restant van een eens begeerde man.
Zo zal zij het kind laten komen,
als dat nog komen kan,
want zij wil hem straks laten vaderen
met een kind op zijn knoken schoot,
om hem ironisch te kunnen benaderen
en te vragen: ben jij nu de Dood?!
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Als en zal...
Als ik mij aan de andere zijde
achter de Tijd bevind
in het formaat van mijn nieuw bestaan,
zal ik dan nog in dat over-wijde
gedenken kunnen welgezind
wat ik deed vóór mijn aards vergaan?
Als dat maar kan!
Daar ben ik immers zonder oren,
zonder neus en zonder mond.
Ook mijn ogen heb ik verloren
en héél mijn man
is of hij nooit bestond.
Ik kom toch maar niet verder dan de dingen,
die ik hier bezit
Al wat eten, ruiken, horen kan en zien en zingen
staat in trouw gelid
mij te scheiden van het eeuwige nachten
waar ik vergeefs in peil
en waar ik toch met zulk een koppig betrachten
zo gaarne bij verwijl.
Ik weet mij nu al niet eens uitverkoren
en niet meer ongerust
en vrij van ieders gril.
Er wordt niet meer gekust.
Niets wordt er meer geboren
en alle fantasie ligt stil.
Ik ben er wat ik ben
en weet waarom ik alles ken.
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Doodsvloot
Diep in de tuin rusten de gouden scherven
der zeilen van mijn bomen,
nu met zijn bronze en rode verven
de herfst weer uit het hout is opgekomen.
De sterren noodden mij elke avond tot de reis
en door de zeilen van mijn bomen zag
ik op de horizon het paradijs
achter de zee, die tussen ons beide lag.
Nu staar ik door de zeilgeraamten en verdriet
om 't schoons, dat nog staat heen te gaan,
dringt uit de vochtigheden van 't verschiet
en met de stralen van de bleke maan
mijn schedel binnen, waar mijn geest beweert
voor altijd uit dit lichaam op te willen staan
om te begeven zich, waar niemand zich begeert.
De wind kreunt door de masten van mijn vloot,
die weldra niet meer met mij reizen zal,
want straks is al dat brons en al dat rood,
nadat het nog met menigten in val
is neergeruist, vergaan en dood.
En niemand noodt mij dan nog tot de reis,
het leven viel en daarmee 't paradijs.
Er lokt geen land meer waar de liefde is schoon,
ik zoek vergeefs de verteblauwe toon.
En het Niets, dat niet alleen van winter is,
sluit rond me in tekensloze duisternis.
Ik hef mijn hand en bied ze aan in het zwart.
Geen hand komt haar meer tegen en aan geen hart
wordt zij getrokken en gedrukt.
Maar is mijn levensvaart daarom mislukt?!
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In een gerust bezinnen
Hiernamaals is er geen weer,
geen wolken en geen zonneschijn
en nergens het verkeer
van een onzeker zijn.
Er is geen goede morgen,
want waar is er de nacht?
Ik hoef voor niets meer te borgen,
voor niemand, die nog op mij wacht.
In een gerust bezinnen,
ik treur zelfs niet om het Rood,
ben ik voor eeuwig binnen,
nu me ook het bloed is dood.
Het zwart is er verloren
en 't wit staat in zijn Niet.
Ik zal aan Iets behoren,
dat niemand in mij ziet.
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Hoe is het er?
Ik kijk naar de vingers van mijn hand.
Eens zullen zij niet meer schrijven.
Eens ga ik geheel uit mijn verstand.
Waar zal ik dan ergens blijven?
Als ik nog ergens blijf, behoef ik niet meer
te lopen. Mijn gaande man is weg.
Ik weet het niet eens en keer niet weer,
dat ik het iemand nog zeg.
Het zal me zelfs niet vreemd zijn. Gewoon
ben ik het al in het nieuwe verkeer.
Er is geen herinnering aan vrouwenschoon
en geen zwellende borst om manneneer.
Ik weet nog meer van die toekomst. Máár
alléén weet ik, wat níet er is.
Het is er ook niet wonderbaar
en er is niets van wat ik nu gis.
Hóe is het er? Hóe??
Kind, dat moet je niet vragen.
Wij worden er niet meer oud, is dat niet goed?
Wij hoeven er niet meer te klagen
over voortplanting en dik bloed.
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De grote verrassing
De Zon schijnt op de gouden haren
aan de buitenkant van mijn arm.
Mijn begeerten zijn weer varen
en ik voel mij gelukkig-warm,
want er fonkelen regenbogen
in het teder metaal van mijn haar,
tot vreugde voor mijn ogen
en muziek voor hun gestaar.
Als ik straks niet meer die haren
zal hebben in zulk een zon
en van hun glans niets bewaren
voor het hiernamaals kon,
wat dan?
Zo dicht ik nu al drie dagen
over de dingen van na de Dood
en treur het meest in mijn klagen
om 't toekomstig gemis van de Schoot.
Ik móet de Schoot toch bezingen
in zijn roodste en diepste mond
en ver van de zwarte dingen
van onder de grond,
op elk feest in de zon te dromen
bij mijn haar met zijn jeugdige schijn
en wat na de Dood zal komen,
moet de Grote Verrassing zijn!
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Voor een laatste ruit
Het masker van mijn kind
staat nog in mijn gelaat gedreven.
In peinzend speuren vind
ik er het weefsel van de snikken van mijn leven.
Nu bespied ik mij voor een laatste ruit
en zie hoe mijn kind weet geen in meer, noch uit!
Het wil zijn masker nog niet voor een doodskop geven.
Maar die topographie van mijn huid
rond mijn ogen? Ruit! Ruit!! Ruit!!!
Zeg mij dat toch niet zó! Ik heb niets gedaan
om zo schandalig voor jou, Ruit, te staan!
Want ik voel en erken geen schuld!
Ik heb mijn dagen in ongeduld
met het stille plezier der seizoenen gevuld.
Nog sta ik met die obsessie van
dat masker van mijn angstig kind
voor die ruit.
Ik troost't met mijn ogen van oude man,
maar telkens en telkens hervind
ik het ontzet in mijn gelaat en het wil er niet uit,
tenzij, als wij straks in de Dood moeten staan
wij voor altijd daar blijven samengaan.
Ik knik: ja, terwijl ik in iedere wang verschiet
en treur: neen, want ook dit geloof ik niet.
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De dood is God
(met variant op een kinderliedje)
Wij gingen eens door een poortje
en de Dood, die was niet thuis.
Toen sloten wij 't met een koordje
en gingen wij weer naar huis.
Maar toen weer thuis gekomen,
voelde ik een blauwe plek
aan de plaats, waar ik lag te dromen,
in de holte van mijn nek.
Je moet me nu maar wrijven
tot die blauwe plek vergaat.
Zo kunnen wij samen blijven
en is het nog niet zo laat,
al heeft het maar zin te leven,
als wij bij elkander zijn
om elkander te kunnen geven
onze menselijke medicijn.
Wat genieten wij straks zonder handen
en zonder verliefd gemoed?
Wat doen wij ginds zonder de wanden
der wangen en zonder bloed?
Wat spelen we er zonder vingers,
en vreemd voor elk schuldbesef,
om de avontuurlijke slingers
van een mogelijk nieuw relief?
Wat hebben wij als twee Nieten,
waar de geest niet meer in spot
zonder heimwee naar verdrieten,
want de Dood is God?
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Ballon- en manteldans
Ik dans weer met de kinderballon
van mijn ziel voor het licht van de Zon
en overal waar ik glijd en val
worden de dingen van kristal.
Ik luister naar een gezang als van randen
van rijen roemers, waar ik schijnbaar over deins
en kaats mijn ballon met mijn handen
in dit zweven nog zonder grijns.
Zó luchtig wist ik mij niet,
al werd ik nooit te licht bevonden.
Ik zie het uitdijend verschiet
lila om mijn rhythmische ronde
zonder wroeging of haat en ik dans door.
De wind gaat in de bomen en de grassen
en over de tapisserieën der gewassen
mij ruisend voor.
Mijn ballon zeilt nog geestig omhoog
en drijft in het nederkomen
een meteorende boog
met zijn rode en gele zomen.
Maar achter mijn rug danst al zo lang
een lege zwarte mantel wapperend mee.
Het is een mantel zonder gezang
en leek eens verzilverd op snee.
Het is een mantel zonder gezicht,
maar hij wil tussen mij en de Zon,
met verspookte reuzenhand zonder gewricht
een dodende greep naar mijn kinderballon!
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Schielijke dood
Het geluk van een schielijke dood!
Ineens iets anders te zijn,
zonder gezicht voor welk natuurlijk rood,
zonder gevoel voor welke pijn
en zonder gehoor voor welk geluid.
Laat die vlinder in mij toch voor altijd uit!
Maar heb ik de moed,
nu in mij nog ruist de omloop van het bloed,
dat de geest in mij houdt zo bang?
Waarom mij niet vernieuwen achter de Tijd,
om achter vlees-zijn en achter gezang,
van zinnen en van sekse te zijn bevrijd?
Zwart is de sprong en de Dood is zo diep.
Leugens! Is het weer niet de mens,
die als steeds een rookgordijn van sprookjes schiep
om de afstand achter zijn grens
en belast met een angst voor een knokenfantoom
zijn verhouding niet kent tot zijn God-agronoom?
Naar mijn materie heb ik goed gediend
en na mijn dienen hier te gaan.
Acht ik enig idee hier zo helderziend
om nog onder te gaan aan haar waan?
En als ik nu plotseling sterven kon,
ben ik dan niet meteen uit de sfeer
van elke religie van de Zon?
En wat wil ik nog meer?!
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Laatste wens
Ik kom natuurlijk van een héél ver paar
en kan geloven aan hun korte vingers,
aan hun ontwikkeling van been, vlees, huid en haar
tot hedendaagse onsterfelijkheids-bedingers.
Maar alles wat dat paar deed was natuur.
Zij leefden in de kansen van hun vormen,
ook toen zij zochten God in Zijn cyclus van as en
en boorden tot Zijn vondst van de eeuwige wormen.
Of ik dat mooi vind, wordt mij niet gevraagd.
Ik wriemel mee in al mijn mogelijkheden.
Als menselijk dier heb ik mij vaak beklaagd
en mij geërgerd tussen vloeken en gebeden,
hoe zonder zweem van originaliteit
God gekleineerd wordt in Zijn goddelijk behoud
en ik verveeld met een steriele eeuwigheid,
wijl er geen bloemen bloeien op een park van goud.
Zo kom ik met mijn laatste schreden aan mijn dood,
misschien nog wetend, dat ik vertrekken moet,
al onverschillig voor wat de Aarde mij bood
en blij te zullen wezen elders zonder bloed.
Werd ik toch Niets! Iets zonder vorm of kleur,
dat kan vervluchtigen zonder wade of kist
en niet vernietigd wordt in lijkengeur,
iets naar mijn trant en stand van oude realist!
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Forensen voor Cythère en andere gedichten
1949
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I
Forensen voor Cythère
(Ironie van een vaarwel aan het vlees)
De verlokking
Vinder van Schoonheid, sta ik daar te staren
met vochtige ogen en dat wonderbare
rilkoud getintel aan de wortels van mijn haren
naar de Eeuwige Emotie Zon.
Ik luister...
In een achtergrond van wind door snaren
klinken de klokjes van een carillon...
De klanken dansen om de rand der blaren
van de robinias. Ik zie de einder klaren
en in de waaier van het begoochelend zonnelicht
Cythère als drijvende in het vergezicht.
Ik voel het spel van de verijlde ranken
tot aan de weldaad der vergrote klanken
om beurten in de zijden lucht gegrift
en uitgewist. Mijn mannelijke drift
bidt diep in mij met het behagen
als van mijn beste dagen.
Het wordt zo nieuw in mij en of ik mijn mond
reeds naar de verte van de toppen mijner vingers zond
en deze iets zeggen zullen met een teren wenk
naar het Grootse Licht in dank voor zulk geschenk.
Zijn het de vlammen der mystiek van het Vuur,
die mij grijpen aan en niet meteen het puur
genot der neus, al talmend bij de bloemengeuren,
die kleden meer de kleur, dan geur zich kleedt met kleuren?
Is het, of de rozerode meidoorn met
zijn witgebiesde bloesemwijze het net
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der zinnelijke sensaties lokkend spant
tot handschoen voor de wellust in mijn hand?
Is het als straks de acacia met de grossen
van vlinderbloemige urntjes zijner trossen
schept sfeer om zonder lichaam of gezwel
van denken naast die geur van overspel,
meditatief van zomerzonnetrant
muziek te worden met het galante land?
Weer luister ik en zie door de ogenkieren
het eiland van intiem pleizier en
tederheid ver glinsteren met een glans,
waarin het licht zijn pointes aanzet tot een dans.
Het carillon klingelt weer zijn lokkend air...
Ik proef de letters van het woord Cythère
huppelen als rozenblaadjes met geuren van wijn en thee
mijn lippen over tot mijn tong speelt er mee.
Hoe verlaat ik deze nuchtere zaken-tijd,
waar ik hier zo middenin moet staan?
Bewijs ik niet liever lyrisch-dronken het onderscheid
tussen het blauw van de zon en het oranje van de maan?
En vlieg ik niet liever over luchtvalleien
verder dan ver
van ster tot ster,
dan dat ik mij hier voel verkeerd en alleen
tussen de letters van de namen der maatschappijen
van al die nijverheid, hoe ook verguld op hout en steen?
Al dwingender klinkt weer het lokkende air...
en ik,
wat weifel ik nog een langzaam ogenblik?
Ik heb te gaan met al mijn wijze zinnen.
Al wacht eerst straks het gouden schip met purperen zeilen,
waar cupido's in blazen, ik wil niet langer wijlen!
Ik reken op de geest van mijn vriendinnen
en het verjongde kloppen van mijn bloed!!
Waarom mij nog verzetten, als het moet?!!
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Algemeen preludium
De stad der zaken lijkt te zinken...
Enkele lampen nog achter ruiten blinken...
Er groeit de stilte van één dier minuten
zo zeldzaam in het stratennet. De brute
verkeersgeluiden remmen stoffig uit
tot een oase tijd zonder geluid.
Nog zwijgt het voorplan, tot bij dat witte huis
begint uit de straatcoulissen een geruis
van schrijdende mensen met de honderdtallen
zolen schuifelend en met het rhythmisch vallen
van de hakken castagnetterend onbewust
een broze lijst om de magie van de rust.
Eén grote zucht is uit de stad gerezen.
In het glas van de ogen keert weer het natuurlijk wezen.
De netten van de geest der calculatie
zijn rond het hoofd verwijderd. De mutatie
vlucht in haar eigen angel naast de boor
van de bevordering zoemend even door.
Nu steigert de afschuw voor kantoormachinen
en hen, die het goddeloos ras van de cijfers dienen.
Er flitst minachting naar die prominenten
der tekens van het getal, géén agrement en
de waaiers van de vergeet-mij-nieten blikken
komen niet ondeugend op hun neuzen tikken.
Téér-schoon is dit toneel van de vóór-avondstonde.
Plastische fantasieën, in de lucht gesneden, ronden
als blauw kristal om jong ivoor de lijnen,
tot de verbeeldingen verlibertijnen,
maar mannen met diep Godbeseffen wenen
symbolisch om de verloren waarden
op deze kiezende en verliezende aarde
vol vrouwen met verlaten benen.
Torsen uit bloemenvlezen nijgen groeten,
waar zielen zonder tijd zo zwijgen moeten
bij het nestelen in het complex van het borstenpaar
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al wachtend op de eeuwige beeldenaar,
terwijl de lichamen om de daad
naar de verlossing uit hun stad of straat
vaag hunkeren te luisteren naar hun melodie
van aandeel in het universeel genie.
Weer houdt de aarde hen gezogen
naar het alledaagse. Een spel van vragende ogen
hagelt zich af in de straten. Bonnen
beloften scheren uit nauw verzonnen
posen van de schonen
rond hun relief van de erogene zonen.
De neusjes sidderen. Zij ruiken rivalen.
Die mógen zij niet laten ademhalen!
Jongen, kijk niet zo naar die donkerblonde kant,
wat mijn ogen nog zwijgen, zegt al mijn hand!
Straks drinken wij samen
dat elixir met amoureuzen naam en
tel nu als voorschot maar de haren van de wimpers
rond de verwijt-kleur van mijn ogen-schimpers!
De mannen smalen om zich te verzetten
tegen het triomferen van die wetten,
tot de andere sekse spint met al haar zinnen
dat mannenferme trekken aan de sigaretten
samen met die weerstand binnen.
Door de sensatie van parfum en bloed verblind,
bedelen die mannenogen reeds voor hun handen
beelden ter streling langs de slanke wanden
der galben met hun beloven van een kind.
Ogen pionieren steeds intenser. Lenden
acteren samen het verleidend spel en wenden
de torsen naar een zoeten bloei genegen,
al houdt stug kerelschap die neiging even tegen.
Vergeefs! Ik wil! eisen de vrouwenogen.
De mannenblikken worden weggezogen
naar het bloembedrukte silo Vrouw, waar dit dier
zich biddend schurkt voor het groot en laatst pleizier.
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Het vertrek
Een trein rijdt voor. Bloemen, groen en linten
sieren in guirlandes over de koplamp en de deur
der rookkast van de locomotief met tinten
gevlucht uit caramels en een fellere kleur
van bloesems uit Mei en Juni langs de windlei-platen
en het balieijzer naar het machinistenhuis.
De trein staat stil en wacht gelaten
met al zijn energie aan sidderend gesuis.
Waaiers zonlicht golven door de festoenen
gevlochten popel-, wilg- en sparrengroenen
slingerend voort langs de tender en de rij
wagons, omzigzagt door witte vlinders in gevrij.
In het machinekoper feestelijk gespiegel
van serpentines en rozetten om
de toppen van de schoorsteen en de dom.
Alles in een lauw windgewiegel
en een geritsel, dat zich met het gezucht
der machtige machine door de lucht,
die gloeiend om de ketel trilt, vervormt
tot trek van een ballade, waarin, rond
melodie van een verloren liefde, spontaan
het opgekropte leed slaat aan
en stormt
met populair appèl van mond tot mond
zolang de kleppen van de veiligheid blijven blazen
réveille voor Liefde's Katrijnen en Janklazen.
Wij, ‘polygamen’ en ‘non-epipsychidionisten’,
als minnenden van heden voelen wij feller
en met een étalage-breed verkwisten
van gebaren sneller
de moderode nijgingen van de harten
in aureool van hedendaagse zwarten
en gelen schel gelakglanst en gebiesd
tot waar het émail van de hemelen
in ultramarijnen en smaragden verwemelen
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het licht verliest.
Al het liefelijke rose en lila werd begraven
met het lint van de hermetische pijlenstaven,
met de strikjes rond de vergulde pijlenkokers
en de bogen van de ondeugende onruststokers.
Wij schonken automatische pistolen
aan onze Cupido's en onverholen
rieden wij die wufte knaapjes aan: nu schiet
in economisch treffen zonder niet
de rhumbonen van de liefde en laat niet ééne
van de schelmse vrouwen- en mannenmommen menen
dit dierbaar scherp te ontvlieden in een zot
negeren van Gods grootst en liefst gebod.
Het populair appèl van mond tot mond
zingt niet zulk: tempo! tempo! want de wond
om al die hartedingen bloedt maar traag
en graag begeleid van de intensiefste vraag
naar zand om het sterven van de jeugd te dekken
en bloemen om veel medelij te wekken.
Hier wordt het tempo anders. De slaven
van inktlint en carbonpapier begraven
het humeur van hun chefs naast héél het geplaag
van het dagelijks bestaan met aanbod en met vraag.
Gelijk de wolken stoom uit de schoorsteen gestoten
en zwierend op de wind zijn hier vergrote
dromen onder de haren opgestaan
en iedere droom zwaait met een andere vaan,
maar alle kleuren zwemen naar het rode,
waar tinten als bloemengroeten in de mode
het rood vertederen en ijl met goud ommaasd
's liefde's molentje de minnenden voor de ogen waast.
Weer hagelt het duel van die plagende ogen.
De reizigers ondeugendlijk bewogen
voelen in de beharing van hun armen
patronen van begeerde, voorjaarswarme
gestalten weven door een licht dat van uit
hun hart met zon speelt bruidegom en bruid.
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Al rooft dit niet het plaaglied van hun ogen
zingende een zo-bedriegend-wordt-bedrogen,
terwijl weer suizelt het accompagnement zo teer:
van ik-mijmer-in-mijn-armen en begeer
jou, koude jongen; ik ben toch bloed en melk en niet van steen.
De vruchten van mijn buste willen splijten.
Waarom, koele knaap, blijf je zo alleen
en laat je je begeerte niet in mij bijten?
Kijk mij toch aan! Wat dieper nog... nog meer...!
Neen, niet te zeer, dat ik niets meer voileer.
Ik speel met mijn sekse toneel op mijn mond; ik open
mij! Kijk mijn carnivoren tanden niet zo aan!
Alles zal ik je geven en niets wil ik verkopen,
dat heb ik nooit gedaan!
Voel je je te groots, te machtig man
voor mijn lippen? Kom
klim er op met je trotse mond, zeg niets en dan
speel er zo maar wat in onzin dat zoetstom
spel of monden over elkander vangen
de specerij van bloesems onvoldaan verlangen,
om dieper dan weer, dieper en nog meer,
neen niet te zeer, dat ik niets meer voileer...
Zo, ja zo, of het spel zich toch nog uit wil zingen,
eer het plots terugdeinst voor die onderlinge
dwang van de organen, ogend af de leden
naar een compromis van het moderne Heden
met een Arcadia, waar witte duivenparen
kirren en hun nesten zoeken in de zomerblaren,
waar de romantiek van een animerend air
blijft lokken aan...
‘Alléén Forensen voor Cythère!!!’
Stilte in het spel van de zinnen.
Het lied van de stoom alleen ruist kringlend voort
uit de zingende locomotief, die ongestoord
zijn hymne om eigen kunstig krachtwerk trilt
rond de reizigers, kerend van binnen
naar buiten op die dienstroep uit hun beidende stilt’.
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Daar gaan drie conducteurs belevend het vermiljoen
en Bengaals-rose van hun uniform en het festoen
van passementen sierend met hun épauletten
tot een tenue van wufte allure
en in draden gevangen vuren,
waarover amouretten
huppelen in het weefsel bloesemvol
de zwierige sprongen van hun rondedansen dol.
Maar op hun gouden pet en gouden kraag
vlammen de distinctieven van vandaag:
scharlaken harten porceleinig-glad,
dames-revolvers, rokend ijl, van mat
mangaanpaars in pentakel voor de macht,
die domineert elk zaad, waar dat ook klopt en wacht.
Weer roepen de drie mannen-in-rose-en-rood sonoor:
‘Alléén Forensen voor Cythère!!!’
‘Hoor! Hoor!’
de menigte, nu het gegichel even is gevallen,
roept unisono:
‘Maar dat zijn wij allen!!’
En tot de mannen-in-rood-en-rose in koor:
‘Gij waart reeds favoriet daarginds, gaat ons nu voor!’
Weer lokt uit het verre carillon het belovende air...
‘Voor het laatst! Alléén Forensen voor Cythère!!!!!’
zingen de Rose-en-Roden langs het lege perron.
‘Cythère...’
kaatst even de echo terug van het beton.
Cythère, Cythère, maar dat is toch de Zon
over de vlucht uit het alledaags bestaan
en het rhythme, dat ons zijn grijpt aan
als met het plooien van de monden tot elkander
het ééne teken zich vervoerd voelt naar het ander!
Het zenith in het schoomste ogenblik
der samensmelting van ons dubbel ik!
Onze opperste droomvorm, waarin wij wensen
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een eiland zonder zonde en dode mensen,
waar liefde is de atmosfeer voor de eeuwigheid
als ideaal van onze hemel buiten alle tijd!
Kransen en linten ritselen onder het rijden.
De rails schitteren in de bocht naar het zwoele zuiden.
De klokjes van Cythère luiden
storm tegen de rust van het schemerend zonnescheiden.
De wimpels stoom versmelten met het fijn
cobalt van de oosterlucht...
Er zal geen maanlicht zijn.
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De versperring der mythen
Dempt nu het licht met het violet der hoezen.
Het rood van de fauteuils, pervers als in ToulouseLautrec's Salons, ontbruut en purpert naar lavendel
een stilte van verwachting, waar de wentel
van de wielen in dof trommelen onder roffelt.
Hoe meer de zinkende zon roder moffelt
de kim, hoe meer de menigt'
van de reizigers voelt, wat hen verenigt
verlangt niet meer naar licht. Er vlamt
op het bloeiende tempo van het zwartere bloed,
een door de begeerte aangeblazen gloed,
die iedere vorm van licht bekampt.
De tedere partners wenken de heren
een bevel het laatste buitenlicht te weren.
Zij schuiven met een wuiven de gordijnen dicht
en alleen een dichter talmt nog even
voor het esthetische gegeven
van het verduisterende vergezicht.
Zijn ogen vorsen in de rosse klaarte.
Zij meten de leegten op het land
en voelen het verdwijnend vuur
in héél die grootse eenzaamheid van zijn natuur,
tussen de voorbij-zwaai van twee gevaarten
bomen en het weren van een vrouwenhand.
In huisruiten flikkeren ergens met verzwerving vonken
van glimpen luchtlicht terug en waar
dit al voorgoed is weggezonken
en het donker reeds van vaag wordt klaar,
fluistert de schuurmond door de boerenstraten:
de wereld zonder mens is godverlaten.
Eenzame ziel, hier rijdt een trein vol dwazen
naar het Grote Werk volgens de Wet van de Zon.
De blauw-bruine druiventint van de ogen schenkt de glazen
vol met begeerten, die kennen geen pardon,
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nu aan de lichamen niets meer is te vergeven
en zij elkander willen zijn met het bouquet van het leven
der organismen stuwend de organen,
omdat zij die bezitten en zij er de eigenschap
voor kunnen laten bloeien
in het vloeien
van hun sap.
Zijn wij comedianten van een Mei,
die heerst met enkele weken melodie
en dan
ons jaagt terug in de worgende economie
van de maatschappij,
dat het zo zij?!
Maar héél de levensvreugde van vrouw aan man
en man aan vrouw is nu voor ons!
Onze begeerten dansen dit als de wagons
huppelen hun vaart over het fantastisch spoor:
Onze God heeft dit zo gewild, wij zijn er voor!
Waar zijn dan onze zielen
bij het weldadig dringen
in onze knieën of er monden aan bloeien, die zingen
magische wijzen om te knielen
en de godinnen van onze lust te heffen,
eer wij ze willen treffen?
Wat peinst mijn dichter toch?
Vrouwenvingers beven
tussen zijn vingers en hij schijnt alleen zich rekenschap
van de ziel te willen geven
in een trachten het mysterie van de Zon te lichten.
Hij staart naar het lamplicht in de paarse kap
en tegen de was-vreemde tint van de aangezichten,
waar wondere bloeisels boven hartsproblemen
als monden zuchten en erotisch temen.
Welk wezen neemt de ziel toch zo gevangen,
dat zij door vrouw of man boort van verlangen
naar het onmetelijke blauw, dat nooit
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sprak en nooit spreken zal en maar zich tooit
met van steeds blauwer zonnen trotser bogen
en nergens schreien kan van mededogen?
Hoe schreien uit de hersens weer de vragen
tot in een morrend overklagen:
is dit Heelal daar hoog wel meer dan een
onmenselijk-magnifieke azuren steen?
Maar steen! Steen!! Multipele steen!!! en zonder
een kans op treffer door een tranend liefdewonder.
Roepen daar niet in haast grootheidswanen
woeste stemmen van bedrogenen: Tranen?
Vrouwen en mannen der Aarde, wij zijn alléén!!!
Héél 't Licht fonteint uit een poreuzen steen
van het meest astronomische formaat en in
dat Licht vond héél de Mensheid haar begin.
Langs dáár raakten de ouderdriften eens elkander aan,
uit ouderlijk vermaak zijn we opgestaan
en zwieren wij begoocheld in deze trein
naar een eigen Eden aan het eind van deze lijn!
Dwazen er ís geen enkel Paradijs
dan dit in deze melancholieke wijs:
Gij, die kunt weten, en dat zijt gij allen,
behoudt elkander in uw welgevallen
en komt de Dood, uw vuur-zijn is dan heen
en gij treedt binnen de aera van de Eeuwige Steen!
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Naar tedere biechten
De vrouwenvingers aarzelen in de plooien
der huid tussen de vingers van de zanger
en waar de lijnen van de handpalm glooien
worden de strelingen nadrukkelijk langer.
Wat is het stil boven het roffelen van de wielen?
Het lamplicht schetst mat-lijnend de profielen
van de blonde, bruine en zwartbehaarde mensen
rondom de vaag-gedekte kernen van hun wensen.
De Rose-en-roden wandelen in de gangen,
spottend inwendig bij de test van het verlangen
der reizigers naar de diepste zin. Verloren
fragmenten worden elders hergeboren
in altstem, schoon sopraan ze ginds verloor.
Er zweeft een sfeer van een gefluisterd koor
en breed plant zich het seksenlispelen over
het contact door de gangen en met de paarse tover,
waarin de accenten van de vrouwenogen gloeien, dwingt
het wat nog verborgen in de mannen zingt
te komen naar de mond en zich uit te spreken.
De vrouwenvingers vergen een teken.
De mannen hunkeren in het sluw-geleide
woordspel naar het koesteren van het ingewijde.
Zij kúnnen niet meer uit die ogen gaan.
Zij biechten... en dáár komt het hier op aan.
Zie ze daar knielen naar die kostelijke oren!
Er gaat geen grein van het geheim verloren.
De schonen glimlachen. Het wordt zo énig.
De biechtelingen plooien even lenig
hun monden om de schonen te adoreren,
als deze wijken terug om te irriteren.
Och, zie die mannenlippen toch bewegen.
De vrouwenogen zuigen; níets houdt tegen,
geen macht ter wereld remt meer het bekennen.
In de superbe vrouwenogen rennen
spot, hoon, verachting voor dat dwaas geslacht,
verzinnebeeld zich achtend door de kracht.
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Ach, de ezels biechten! Reik aan toch ezelsoren!
Ik wil hen er mede decoreren, eer het bekoren
smelt voor de terugkeer van de realiteit
en hun de domme schedel sieren in eeuwigheid!
Ik wil die averechtse knapen kronen,
eer zij zich niet meer zulk een prooi van de schonen
voelen, want ik lig met de vrouwen in compagnie
en dank aan hen de helft van mijn genie!
...en de ezels blijven biechten. Maar ben ík verstandiger
en weer ík mij tegen die poliepen handiger?
Durf ik mij van de feiten,
als waren het maar vermoedens, vrij te pleiten?
Ik zie al uit de schemering van de hoeken klimmen
in alle kleuren en nuancen schimmen.
Oogleden fronsen. Ik hoor mijn eigen woorden
zo zonderling gedempt en in verstoorde
zinnen mijn eigen eden honend stug terug.
Ik heb níets gezegd! Ik heb níets gezworen!
Die vrouwen liegen met hun mond tot in hun oren!
Dat schimmenvolk is hól! Ik zoek de rug!
Hier met de rug! Alleen de rug is waar!!
Néén, níet die tongen en dat geurend haar,
dat óveral-haar! Neen-niet en nooít die ogen!
Weg met het fluisterend bedriegen van die stem!!
Hier met die rug!!! Alleen die rug blijft waar, door hem
werd ik nog nooit bedrogen!!!
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Samenspraak tussen turkoois en de zwarte vriend
Nauw hoorbaar door het carillon begeleid
verfluisteren de reizigers de tijd
die hen van het Eiland der Liefde scheidt
met de accenten van het subtiele spel
van de vertederde monden, knieën, handen
bij het zoeken naar hun completerend stel,
al splijt soms uit de schemer langs de wanden
van de coupé's en van de gangen
een flits van het onweerstaanbare verlangen.
‘Een Blauwbaard is het, Amaranth!
Ik hoorde het van de Muze uit Limburgs Noorden.
Hij vult zijn enveloppen tot de boorden
met tulpenboomblaren, waarop charmant
- dat is die valsaard wel - sonnetten gloeien
of Fugitieven en Passanten bloeien!’
‘Sst, sst, Turkoois! Getuigen zal ik je noemen,
de lieve lijderessen: Chaperon Vert en die
in Bleu de France met een ceintuur van korenbloemen
een malicieuze harmonie
met het hoerenrood
van deze fauteuils en het groen van haar ogen bood.
Zij kunnen met hun vingers op hun harten zweren,
hoe edel-simultaan ik beiden kon vereren.’
‘Chaperon Vert? Amaranth, ooit van gehoord?
En Bleu de France, hoe heb je die vermoord,
kleurenzuchtige poëet?’
‘Wat dan, als Turkoois dat weet?
Is het niet beter, dat zij deze dingen meteen vergeet?
Zij zoeke niet in alles zo de thriller
en geve zich aan de nacht om liever stiller
mooi te dromen, eer zij met haar rebelse benen stoot
door de prachtige glazen van een's dichters morgenrood.’
‘Stil, Zwarte Blauwbaard, op mijn nachtelijk leven
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heeft niemand ooit zijn hart tot verzen gewreven!
Gleed je als een geest mijn kamer in misschien?
Mijn stichtelijk rusten, héél de nacht, gezien
heb jij dat nooit! En als je ooit mocht binnen,
wat zou je met jouw verzen daar beginnen?’
‘Ik zou ze dragen voor haast muisjes-stil,
zo héél apart voor jou. Ik wil
niet dat ze anderen zouden storen.
Je kreeg ze in je enigheid te horen,
maar scheld mij niet voor dithyrambische schavuit,
als ik mijn noctophile extase daar dan luid besluit
met een Ode aan jouw door de Zon vergulde Huid!’
Ode aan haar huid, de door de Zon vergulde!
Turkoois, ontroerd, polst naar die nieuwe hulde
vertederd-woest: ‘Hoe staat het met die Ode?’
‘Zover als met het intens-mooie roden
van het te graag bezongen aangebeden vel,
luister maar...
... en poëtisch zwaar-geladen schreef ik dit appèl
aan alle airway-lines der continenten
en meteorologische scribenten:
Sein al uw medewerkers, dat een dichter
bloeit in Zuid-Limburg en daar liefst het lichter'
genre van oden aan het vrouwelijk schoon
verklankt en dat, al is zijn dwaze toon
niet zonder weemoed, hij die wil doen zwellen
naar de stand van de techniek en u vertellen:
Laat hen in uw vliegmachines bij goed zicht
letten op de oude vestingstad Maastricht
en op de grillige dalen tussen de Maas
en de Geul vooral richten hun camera's!
Ergens staat daar een huis met een geheim
terras, laat hen daar stellen vlijmscherp in en storen de herdersuurtjes, die ondeugend
verwend blond kind heeft met de zon, verheugend
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zich zo in het spel van de ultra-violette
en infra-rode stralen, die daar betten
de delen van haar schoonheid en vergulden,
dat het een dichter met vaak onvervulde
wensen jaloers doet zijn op het heersende licht
van de zon, die penetreert in haren en gezicht,
tors, buste en benen en het niet genieten kan,
als ik fijnvoelend schoonheidsvindend man.
Laat hen met de motoren rond haar ronken, haar
doen duchten
en met haar schat van onbeschaamdheid vluchten!
Laat hen strooien naast het ruisen van de canadassen,
of welke bomen daar in het Geuldal wassen,
deze pamfletten over de groene zoden,
dat ik hier zit te dichten aan haar Ode en
mijn geest kust met steeds onbeschaamder snuit
het rose brons van haar gestoofde huid!’
‘Als ik nu niet meer op die Ode sta?’
‘Te laat, Turkoois, nu ken ik geen genâ!
Voor al de letterlievenden op aarde
staat straks je beeld in ongeëvenaarde
schoonheid te trillen door mijn trots gedicht
aan al je pracht van enkels tot gezicht!’
‘Schei uit mijn Zwarte Vriend, ik moet haast schreien!
Je lier lokt bloemen uit een bed van keien.
Dat ik tegen jou zo stroef en hard kon zijn
en je nog altijd even jeugdig hart zulk een pijn
kon doen! Ik begrijp mezelf niet meer! Hoe is
dit zo gekomen en heb je van zulk een vis,
als ik, gemaakt dat ik mijn vochtige ogen
poog aan een lachje van geluk te drogen?’
‘Dat is de kunst, Turkoois, dat is het genie!
Hier in mijn linkerzijde stormt een melodie
van bloedraketten en beschiet mijn hart
elk der impulsen van die Ode apart.’
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‘Maar als ik niet meer op die Ode sta!
Je hart is niet te sterk meer. Ik ontsla
je gaarne van wat je me hebt beloofd.
Ik heb reeds zoveel van je tijd geroofd.
Te lang al zat je om het papier gebogen
te rijmen over mijn turkooizen ogen.
Te vaak, natuurlijk als verliefd aestheet,
hebben jouw ogen me intens uitgekleed
tot ik zuchtte: Nu - en stil verdroeg ik hun vuur worden mijn benen wereldliteratuur,
al acht ik hun poëtische mérites
anders dan jou en minder hypocritisch.
Waarlijk, bezorgd ben ik soms en blijf ik om je vlucht
en al je stunts in het hoogste azuur der lucht.
Als ik dus niet meer op die Ode sta!’
‘Turkoois, verwacht van mij nog alles, maar geen genâ!
Ik lach en schrei al zingend en word nog altijd wijzer,
maar als ik wil, wil ik dit ook zo hard als ijzer!!!’
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Vicieuze cirkel
Het groen van de aarde ruikt naar zon en muggen.
Een geest viel uit de trein en toen hij ruggelings de aarde raakte, sprong hij als een bal
over de bomen door het heelal
en tuimelde in de zee.
Hij kan niet zinken.
Hij mist de dorst er voor en zij, zij doen hem drinken.
Wie zij?
Het Verdriet dat ergens in hem vreet
en het Polygame Beeld, dat hem pijnigt en hij maar
niet vergeet.
Hij spoelt aan land. Een park vol lampionnen
troost met de schijn van sluimerende zonnen,
dat wat de randen van zijn ogen schroeit.
Hij haat niet meer en voelt zich niet meer verbloeid.
Hij bouwt zijn droomland uit, het wordt steeds groter
binnen zijn omtrek langs de zee. Een bloemenboter
geurt door de donkere lucht vol slepend spelen
van mensenloze orkesten. Als juwelen
over zwarte huiden snoeren daar en hier
rijen rode en groene lichten van pleizier.
... en hij droomt voort tot pyrotechnisch visioen
zich daverfluitende ontvouwt en een festoen
van knallende waaiers licht zich buigt over hem
en over het ontwaken van zijn verkindste stem.
De weggesprongen geest is teruggevallen
en lijdt zo het lot van alle droomvazallen.
Hij voelt zich, ongemerkt getild, alweer gegaan
naar het badineren waar hij kwam vandaan.
Dezelfde vrouwen zitten nonchalant
gedempt te lachen in de kom der kussens. Hun hand
wuift langs de buste een spel van treiterend behagen,
ook eens een geest te ontmoeten en hem te kunnen plagen.
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De geest komt binnen met kwatrijnen ogen,
hij zegt iets tussen de terzinenbogen
van zijn lippen; iets directs pal onder hen.
‘Zo wordt het nog een sonnet,’ hitst Amaranth, ‘ik ken
dat als dat komt!’
Turkoois, jaloers: ‘Hoeveel hebt jij er al?’
‘Ik? Albums vol en stanza's zonder tal,
want hij is familie van Petrarca en jij weet,
dat ik naast Amaranth nog anders heet!
Soms wordt daar in geschreid, er is ook bloed,
dun als het rood op je mond, versta mij goed,
ik lach er om. Al wordt er in geweend,
de mare gaat, dat hij het nimmer meent.’
Turkoois: ‘Hoe vals! Als ik hem wil bedriegen,
mist hij nog het recht me in verzen te beliegen,
maar hij is man en hij... hij denkt als het veelvoudige Hij,
dat van die dieren in die lange pijpen
van broeken, waarmede ze bij ons de drempels slijpen
en Wij zijn Vrouw en ik... ik denk als Jij!’
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Turkoois' klacht
Wat maakt het mij zo brandend rond mijn ogen?
Wat wringt mij toch zo in de keel?
Er wil iets in mij drogen,
dat ik niet meer beveel
en in zwevend onvermogen
vergeefs verdeel.
Wat houdt mij nu zo neer, of ik stik?
Ik reis toch in mijn dagdroom tot het ogenblik
dat het de boot na deze trein behaagt
me te lossen op dat eiland, waar gevraagd
wordt naar een huichelend gevrij en waarvan al
wat waarlijk liefheeft weet het geheim verval.
Dat is immers geen liefde daar, geen geven
naar komende eeuwen door het prachtige leven,
zoals het harmonieuze lichaam dat
kreeg langs verlopen eeuwen, als een schat
ontsloten door een goddelijk instrument
in bijslaap met volmaakte component.
Zo dadelijk zing ik nog een idylle
voor deze slappe troep, die niet weet wat te willen
en vol waan zijn laffe temperatuur
houdt voor de laaiïng van een goddelijk Vuur.
Aanschouw me straks hun stel labiele kinderen!
Poreuze vlinderen
van meisjes leunend in de ledepoppen der
gestalte met dat oneigene air van ver,
het sex-zakelijke masker fetisch-stijf
als sport-schild voor het ledig tijdverdrijf.
Geen bouw, als eens, van wandelende godinnen.
Hoe wil dat genre nu de ‘man’ beminnen?
Ik zwijg. Ik wil van u allen niets meer horen
en ga mijn binnenste in. Ik zal niet meer storen
het preluderende gevlei der quinten
van het wulps verlangen, in de schemertinten
der lampen de ‘liefde’ stuwende, om vlot
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te spotten met hun muffe Minnegod.
Dat alles begeleid door passende muziek,
vooral niet te hartstochtelijk antiek.
Ik slaap maar in. Mijn Zwarte Vriend, ik hoor
van jou als het eiland van Cythère drijft voor!
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Vaarwel aan de romantiek der oude treincoupé's
Is dit een forensentrein naar een avondfeest?
Of is het iets in de lucht, dat straks is geweest,
nooit komt weerom en éénig in zijn soort
door alle tijden maar éénmaal wordt gehoord?
De acacia's hebben om iets gewuifd,
waar hun gepluim de spoorlijn overhuift
en uit hun vlinderbloemige scheden viel
de essence van het veelvoud hunner ziel.
Of is het maar een kus, zo quasi-dom
en onbestemd gezonden, dwalende om,
die door de heesterdonkers komt gegaan
en nu voor iedere zwarte mond blijft staan?
Of maar een lange zucht, een lucht die boog,
toen in onaardse zwaarte er overvloog
het wezen ‘Wil’, als het in funeste wet
het diep ademen aan een dichtergeest belet?
Neen! Het is nu niet een muziek van lispel-zuchten
en kussen, waaiend in een werveling van vluchten
om ons naar het raadsel van de einder mee te nemen!
Maar wel, de poëzie van oudere reis-systemen
moet wijken voor de kunst der nuchtere lijnen.
In de intérieurs van de moderne treinen,
hoe practisch-rijker van schakering, kan
de romantiek in het wederkerige verkeer van mantot-vrouw niet mijmerend meer wonen.
Héél het mystérieuze van de schonen
vindt er geen schuiling meer en openbaar
worden de lippen, de ogen en het haar.
De welvingen van de bustes staan als kranten
vol van het gemengdste nieuws en alle kanten
zijn even doorgedaglicht of -gelampt.
Geen schaduw meer waarlangs geheimnis schampt
in het badineren boven plooienval,
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maar kaal-koel licht, egaal en overal!
Wij-van-de-poëzie, wij-van-de-kleuren
kunnen om dit aspect alleen nog treuren
en, hoe modern ook onze geesten zijn,
verslingerd blijven op een oude trein.
Wij-van-de-mijmerenden-in-de-rodefauteuils, wij wisten wat we onze ogen boden
al spinnend aan een linksgeweven droom!
Wij-van-het-oude-koper schuwen het chroom,
als het kil van blinking ons het gemoed bevriest
en onze fantasie het warme hemd verliest!
Wij, néén,
neen ik, want nu zing ik alléén
mijn afscheid aan het paars der lampenhoezen
en aan de zetels in dat de ToulouseLautrec's Salonrood van de Lekkere Wijven
en wat de schemers in het oud koper drijven,
naast wat er dendertrilt door de muziek
der wielen op de rails en wat zo intrinsiek
naar andere harten klopt boven de tempo-stand
van het eigen hart haast religieus-galant.
Mijn lied klinkt stiller, hoe meer de ogen gloeien
en nu de vingers over het kleed het schroeien
der partnerharten tekenen met hun merken,
of bijen diep in bloemenscheden werken.
Een mannenhand reikt plotseling naar het licht.
De schemer verdiept zich om het geliefd gezicht
nog paarser. Het verlangen wordt zo wijd,
als de ogen zijn al met de mond bereid,
nu daar de sappen het hevigst demonstreren
wat biologisch wij zo adoreren,
dat Alles ons wordt Niets en het Heelal
ruist als een mantel van ons, in zijn val
sleurende reeks gezichten met zich heen,
latend ons met een laatst gezicht alleen.
Onder die wenkbrauwbogen, waar de bloemen
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der lippen bloeien hoor ik zuchten: ‘Noem me!
Noem álles van me! Nóem dan toch het geluk,
dat héél de lengte van mijn vingers, stuk
voor stuk, verrukkelijk bevlijt, bevloeit
en daar de spanningen in hun golving stoeit
zo kostelijk schroeiend, eer de rode beet
over de héle mond zijn kracht vergeet
in smeltende zuiging na de felste druk
als zegel van gerepeteerd geluk.’
Zo zing ik de oude coupé's voor ons allen
en gij staart mij aan met héél uw welgevallen,
gelukkige reizigers evenals ik,
achter de weemoed van dit ogenblik,
achter de stille pijn van dit vaarwel
aan dit tegen de techniek verloren spel!
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De vlucht
Een grote ster is in het diepste blauw gekomen.
De nacht komt even later. De bomen
in de einder geven hun gedaanten aan
de wereld, waar Gods-danszaal met hun waan
doet draaien de idioten van Zijn klei
en onze kleuren in hun bonte rij.
Blond Schrikbewind Turkoois en Amaranth
geeft mij om beurt de linker- dan de rechterhand!
Het begint bij mij te huppelen in mijn tenen!
Om sterren eisen mijn vervoerde benen!
Mijn knieën zweven naar de laagste takken
en ik zie kometen naast mijn schouders zakken.
Neen, het zijn der Muzen-ogen, waar ze in het donker
phosphoresceren met emailgeflonker
van een geluk intiemer dan dat der handen,
als twintig vingers om elkander branden
en tóch een eenzaamheid wordt ondervonden
in het driftig lippenzuchtig spel der monden.
Maar ik blijf een groot reiziger der ziel,
ook als ik in nacht van boomgroen bewogen kniel
en een gestalte teer om de enkels duim,
of ik werd beeldhouwer in een gitten schuim
en een materie animaal zo groots,
dat ik mijn wensbeeld naar die vormen boots,
tot door mij flitst het souvereine ogenblik:
mijn beeld, die andere helft van de wereld ben ik!
En ik háár wederhelft hoor neurieën,
eer ik als in eeuwigen snik die stem herken:
Ik ben in alles toch de moeder, kom!
Zijn zonder mij niet alle beelden stom?
Waar speelt de kleur nog haar deel in ons geluk
en wordt niet elke vorm vertraagde nuk
van een conventie zonder zin of teken,
genegen de opmars van de Natuur te breken?
Mijn faunenoren luisteren naar dat plotse air...
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Wij staan schier onder het carillon van Cythère.
Mijn concentratie schrikt om het rif van haar pijn.
Ik ontblader de werkelijkheid al uit haar schijn.
Ik proef een mond en selecteer als in een boek
of ik het vers van mijn leven tussen die lippen zoek.
Van uit mijn tong wordt iets libelle en zweeft
een bloem in. Al wat ik kan wordt meer, er beeft...
er geeft zich iets uit mij over, zo schoon en goed,
een mond zuigt om een moeder... ik word gevoed...
Zij dreigt, maar geeft. Ik hervind mijn kinderplicht
aan de eeuwige wieg van haar vereerd gezicht.
‘Waar is de Zwarte Vriend?’
‘Is hij weer weg? Hij woog
mijn arm zo juist en prees mijn elleboog
door de gelukwens van zijn kneep
en eer ik goed begreep,
zag ik de lucht naast mij nog om zijn stand
en om het ondeugende afscheid van zijn hand.
Maar zo verlaat hij iedere vrouw, is het niet zo,
Amaranth?’
‘Turkoois, hij is weer met zijn Donkere-Anoniemevan-de-Jasmijnen zwervend naar het intieme
en meent God werd jaloers op zijn pleizier.
Die speciale vrouw loopt met een zwier
naar haar postuur gekleed en ongekleed,
eer soms haar aangevuld gebeente het weet.
Het is één Emotie, waar en hoe zij staat en gaat
en om dit spel zijn liefste toeverlaat,
al kust zij hem behoedzaam naast zijn baard,
wanneer hij niet-geschoren in haar staart.’

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

224

Finale
Maar nu neem ik dit ‘hij’ tot mijn beschik
en al dit nijdgesmaal verglorie ik.
Die Donkere-Anonieme-der-Jasmijnen,
nerveuze Vrouw met speciale lijnen,
waarop God niet jaloers werd - zij is Zijn dier,
gelijk wij dat allen zijn - en mijn pleizier
aan haar geklede en ongeklede Emotie
vindt in mij weerklank van uitgeweider notie,
dan jurken spannende met poule-motieven
in wit en koningsblauw om de statig-lieve
en evenwichtige bekoorlijkeden
van wie niet donker zijn zou en te treden
meent in het volle licht, waar de Anonieme
wil zwerven in de schemering van het intieme.
Om daar met timbre, haast moederrijp, te zingen over
het kinderen der dingen tussen het lover
en tussen de glimlach ener overgave om boven
de vruchten van haar buste te geloven,
hoe zij haar deel aanminnig voorbereidt
in het grootse werk der groene vruchtbaarheid.
Hebt je zulk een mond als zij?
Wat geeft het mij,
als ik er maar je lievelingslikeur
proef branden op je stuk humeur
en nauw iets van je Spaanse ziel? En kun je je ogen
sluiten als zij dat kan? In-stil en toch bewogen
tot zij de ziel roept uit mijn lippen en ze drinkt
gelijk ik ze haar bied?
Ik luister...
en er klinkt
niets van je wederwoord. Het wordt ook niet verwacht.
Maar in háár zoek ik de vergetelheid voor deze nacht
zo lentig-zomers, vol van uilig ruisen
der noctophile vlinders om het suizen
van de bloeiende ligusters en dat air
boven de zwijmende textielen op Cythère...
Zij beidt in het sluieren van de geur der zilverlinden.
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Met straling, nimmer aan jouw mond te vinden,
ontvang ik nu in overpracht van rhythme en vuur
haar Vrouw, meer dan als heet segment Natuur,
bereid tot elke gift. Ik maak haar ogen snel
tot concubinen van de mijne in het spel
te keren op de divan van haar wangen
de mijne in het steigeren van mijn verlangen
en met de lippen gloeiend en wond
beslaap ik de bloemkolf, kloppende in haar mond,
terwijl ik in ultime tongenkus
het heimwee naar de paring niet meer sus.
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II
Optimistischer intermezzo
Trompet-stemming
Vandaag gevoel ik me zo glorierijk,
zo groot heer.
Iemand schreef me als huldeblijk
een lof voor trompet en strijkers neer.
Ik weet niet waarom hij dat deed voor mij.
Ik was niet bijzonder braaf vandaag
en ook niet verheven, want ik ging terzij
voor de reuk van elk menselijk geklaag.
En toch voel ik, hoe vóór mij uit
een trompet bazuint waar ik heen wil gaan;
hoe links en rechts, vóór en achter de ruit
de mensen mij kijken eerbiedig aan.
Ik peins vergeefs, want ik trok ook met geen ruk
het grote lot van het Geluk,
of valt het zo op, dat ik wel eens kon
een broeder zijn van de Zon?
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Onpartijdige begeerte
De bloemen staan zo naakt
naast elkander.
Zij hebben elkander aangeraakt
zonder handen er.
Zo kan ik wel nooit een vrouw beroeren
en toch wil ik vaak niet meer dan dát,
wat geen drang in zijn intiem vervoeren
naar het vormen van een kind omvat.
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Spectrophile
Ik sta weer met mijn ogen te spelen
voor de Zon en haar beeld te verdelen
in al mijn begeerten zelf een Zon te zijn.
Ik mijmer over de groene en blauwe kanten,
wat zijn zij koel?
Maar waar in de amarante
stralen die vermiljoene vonken fijngeslepen drijven achter de facetten,
voel ik de weemoed van mijn ogen zich betten
aan dit bereiken van hun schoonste doel.
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Lichtstorm
Meer dan twintig kleine zonnen dansen op het water
en ik ben maar alleen.
De zuidenwind komt wel iets later,
doch ik blijf één
om mijn twee ogen van dat licht te wenden
en er weer in te gaan,
om wat die meer dan twintig zonnen zenden
naar buiten straffeloos te weerstaan.
Ik heb geen meer dan twintig paar ogen,
ik ben maar arm in mijn gezicht,
en ook geen meer dan veertig wenkbrauwbogen
om ze te fronsen voor zulk gelukkig licht,
en toch die zonnen doen mij zingen,
zoals ik meen dat nooit ik zong,
wanneer ik in der wereld-dingen
mijn geconcentreerde zinnen binnen dwong.
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Levensangst
Een jonge man luistert in de kleur van de aarde
of hij de stappen van een meisje hoort.
Zijn oor drukt het gras, het groen behaarde,
waarvan hij zo het stille leven stoort.
Ook gras wil onderling teer zijn voor elkander,
rond de autoriteit van een voornamere plant,
lipbloemig-lachend als een trosgamander,
gevend ter troosting graag een multipele bloemenhand.
Daar ruizelt iets. Het zijn twee vogelpootjes.
Een jonge vrouw loopt energieker onder
haar romp. Vol willekeur gaat zij nooit zoetjes
het volleluchtse deinen van haar levenswonder.
Weer roert het in de halmen, maar nu krachtig.
Wenst de jonge man wel te zijn een maan,
om zo, niet storend, toe te zien hoe prachtig
een jonge vrouw rondom haar ziel kan gaan?
Hij nijgt het hoofd, vertrouwt iets aan de aarde:
jaagt gij door al de stengels wat ik zingen wil!
Het gras begrijpt hem niet en na bedaarde
beweging door een evene wind houdt het zich stil.
Twee dag-pauwogen vlinderen dwalend
over de weide en de jongen fluistert hees:
lokt haar naar hier met héél haar ademhalend
en zo naar jonkheid geurend duizendwekig vlees!
De vlinders dwarrelen weg. De stappen komen
met de textielgeruizen die dien gang omgeven
tussen zijn jongemannen-ogen en de bomen.
Zij gaat zijn nood voorbij en weigert zichzelf te leven.
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Ongeniale muziek
Tussen al die stemmen en golven alleen
sta ik en wenk met mijn oren: neen.
Er wordt geen muziek van waarde
meer geboren.
Ik voel mij maar te eenzaam op aarde
tussen mijn oren
en treur met hun schelpen mee mijn spijt
om zulke ongenialiteit:
dat zij die zoveel muzieken maken,
niet eens meer de bolster der ziel kunnen raken!
Waarom is thans al die innigheid heen
en muziek nog maar spel met gekleurde steen?
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Insomnia
De hele nacht hoor ik dat legioen
van stemmen: waar is mijn slaap?
Ik lijd met allen mee en kan niets doen.
Ook ik wil liever dromen dan ik gaap
naar wat van nachtlicht door mijn ruiten speelt
en geeft relief aan al wat mij verveelt.
Ik leefde mee, heb boeken uitgedeeld,
waar alles instaat, wat de nacht maakt naar;
waarin met prenten veel wordt uitgebeeld:
legt zo uw hoofd en gij slaapt dromenklaar.
Maar denk geen ogenblik aan Jupiter,
peins geen seconde over Orion
en zoek niet waar in verte een andere ster
rijdt met haar vuren langs de baan der zon.
Ik leef nog mee, ik hoor het nachtgeluid
der dieren in geritsel en geschreeuw.
Een motor davert, een locomotief fluit
en hec is zo al zo grauw waarin ik geeuw.
Als anderen nu maar even denken aan
mij, die ligt te waken vanaf het nachtbegin,
zoals ik denk aan hen, dan wordt er wèlgedaan
en slapen we om die weldaad samen toch nog in.
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III
naar een rebellie tegen de ouderdom?
Spijt
Ik dwaal door de avond en onder
iedere lantaarn zoek ik de slaap,
maar niet die van mijn ogen en mijn hart.
Neen, er is een slaap van nuchterheid naar wonder
en toch vol avontuur. Reeds raap
ik op een geheimzinnig zwart
papier, waarin een boodschap is
geperforeerd.
Ik houd het naar een lantaarn en zie beweerd;
dat in de duisternis
geen wonder is en geen vergetelheid
en geen begrip voor deugd,
maar wel om niet genoten jeugd
spijt! Spijt!! Spijt!!! Spijt!!!!!
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Lichtspel
De zon heeft weer mijn welgevallen,
al knippen mijn ogen er voor,
maar het kleurig spel van de getallen,
die formuleren de kristallen
gaat nu weer door.
Mijn vingers willen de vonken grijpen,
waar die met lijntjes overgaan
naar scheepjes op de lucht aan het slijpen
tot er die diepe kleuren rijpen,
waarvoor ik zo vroeg ben opgestaan.
De wereld is zo vol gebeuren,
vol handel, schaarste en overvloed.
Is het wel juist, dat ik met kleuren
daar sta te spelen, als er treuren
om de avonturen van het Bloed?
Kan ik in mij die vreugde verhinderen,
die ik om de splitsing van het licht
doorleef? Ik kan mijn zingen niet verminderen,
als ik weer voel, hoe al die stralen zinderen
en bloesemen op mijn oud aangezicht.
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Redivivus
Mijn laatste jeugd stort in
en door het gebroken park begin
ik langs de vergane beelden mijn gang
naar de dood.
Maar zoveel als dat nog kan,
neemt mijn oude man
het leven weer in zijn handen
en met een gezoemde zang
van vervoering zoekt hij weer het begin der randen
van de nog altijd begeerde schoot.
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Levenswil
Ik leef mij oud.
Ik streed een strijd met geestelijke zonnen,
maar al is mijn lichaam ook overwonnen,
mijn geest is toch nog overal van vuurlicht goud.
Zo kan ik over alle bomen blijven zweven
en ook nog hoger als dat moet.
Al het onzichtbare kan ik nog handen geven,
maar zonder been en vlees en zonder bloed.
Uit al mijn zwaarten ben ik licht geworden
en ik bewijs mijn ziel zo diep als hoog.
Ik schiep me uit mijn ontbinding zulk een orde,
die schoner is dan zon en regenboog.
Was al mijn pracht van nu maar niet zo wijd en eenzaam,
dat ik soms weer verlang naar mijn jong bloed!
Mijn ziel vond voor haar verworvenheden geen
gemeenzaam,
die mijn vreugden dubbel blinken doet.
Ik mis mijn lippen al om de trompet te vormen,
die ik in de ruimten achter de sterren steken kon,
om al mijn blijheid op te voeren in enorme
fanfares met noten groter dan de zon.
Wat moet er met mijn geluk gebeuren,
nu ik eenzaam ben en daarboven stil moet zijn?
Zal de overdaad van dat geluk niet scheuren
de hul van mijn ziel waardoor ik dan verdwijn?
Want ik móet leven, op enigerlei wijze leven,
ik eis dit van wat me tot het leven riep.
Er is geen God, die me kan de doodssteek geven,
zelfs als ik niet ben naar Zijn zin, dat voel ik hier te diep!
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Hemellore
Een bleke man kijkt door een hoge wingerd
en ziet geruit de diepten van de blauwe lucht,
waarin een eindeloos probleem zich slingert
treiterend-naderend soms en dan weer op de vlucht.
Als kind droomde hij zich graag met vele poortjes
omgeven door levende tapijten van bloemen en groen
een hemelrijk met klokjes aan gouden koordjes
om de spelletjes van zijn eeuwigheid te verdoen.
Nu lacht hij meewarig om die hemellore.
Zijn kind werd oud, hij moet nu naar het front
van de dood daar ergens tussen morgen- en avondgloren
met het alles, wat hij verloor en het niets, wat hij
sinds vond.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

238

Pessimisme
Als mensenvrucht loop ik te dwalen
met mijn sappen onder mijn huid
door de parken en de beemden in de dalen,
waar een vogel fluit.
Ook ik heb steeds veel gefloten
en als ik dit nu nog zelden doe,
weet ik de bloemen van mijn jeugd gesloten
en de enkele opene haast toe.
Ik ben wel dichter, maar wat kan ik scheppen
aan zon, die alles leven doet?
Mijn rijmen zijn struikerig en als de steppen
en zonder een licht is er geen moed.
Ik tracht wel voor een bloem te vergeten
en scheid er de vorm van de kleur.
Ik wil van geen ouderdom weten,
want de eeuwigheid geeft geen geur.
In de lucht zoek ik naar witte handen,
passend bij het weefsel der bloem
en ik voel mij tot in mijn randen,
als ik dat passende wezen noem.
Wat zaad zal ik nog kunnen geven?
Neen, liever geef ik hem niet,
want al wat gedoemd is te leven
teert op vruchten van anders Verdriet.
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Rondom zestigjarige ogen
Ik houd wel van mijn lijk,
als ik mij voor de spiegel sta te scheren
en ik in mijn eigen ogen kijk.
Nog altijd willen die ogen leren,
nog altijd zijn zij jong, maar er om heen?
Neen, neen, foei, neen!
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Levenslust
Een vrouw als een zieke bloem gaat mij voorbij.
Er is vandaag een gelukkig licht met mij.
Ik schrijd zo zeker en ik draag het uit
langs alle stoffen effen en geruit.
Ik weet ineens dat ik niet oud kan zijn
en de ingewijden het zullen merken,
hoe zich dit licht verdeelt over het terrein,
waar nog de mannelijke kracht wil werken.
Voor wie wordt mee verlicht, is het in mijn ogen te lezen,
dat ik elke zieke bloem nog kan en wil genezen.
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Verloren componist
Als ik mijn deel geleefd heb aan de Grote Wet,
die mij al drijft vanaf mijn vroegste dagen,
zal een groot verdriet mij zeker doen vragen:
had ik dit alles niet liever in muziek gezet?
Ik had dit alles liever in muziek gezet!
Alles wat mijn vingers streelden
en alles wat mijn handen mochten dragen,
al de lieflijkheden van die ogen-beelden,
al het schone tussen die bloemen-kragen,
al die innigheid van tinten-weelden
in het ruisen van de zomervlagen,
al de vermommingen der Grote Wet,
ik had dit alles liever in muziek gezet!
Lees straks mijn verzen maar en kijk
naar de enkele schilderijen, die ik schiep;
is dat niet alles of ik over harpen liep,
toen ik mijn weg zocht naar het Eeuwige Rijk?
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Intelligente vogel
Als ik geen gewicht had
kwam ik ver.
Ik sprong van uit mijn stad
zo op een ster,
om daar te denken aan al wat ik verliet
terwille van het verschiet.
Op hete sterren kunnen geen bomen staan.
Waarom ging ik dan er heen?
Ik zie de stormen van de protuberanties aan
en ik zeg: neen,
dan nog liever een intelligente vogel te zijn,
die in on-eeuwige bomen spot
om de dingen in zijn sfeer zo klein,
maar dan zonder die sperwer: God.
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Tactiek der ziel
Ik zie mijn gedaante in de spiegel
en vraag haar nu eens niet te zijn.
Ik wil mijn ziel in haar eigen gewiegel
zien zonder mijn menselijke schijn.
Misschien zal zij vragen, uit welke mensenstraat
ik ben en op welk huisnummer zij daar woont
en waar zich het eerst mijn gelaat
om haar figuur heeft vertoond.
Dit is de tactiek van al de zielen,
zij aanbidden God en ons lichaam moet knielen.
Zij willen en zij kunnen alles weten,
maar moeten het onze hersens laten meten.
Zij willen bovenal God beminnen
en het ons laten betalen met onze zinnen.
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Avondwrevel
De maan weerkaatst zo schemerlampig in de blauwe
straten,
die door de regen zijn gedoopt
en nu niet meer leiden zo godverlaten
door een mensdom, dat niet meer hoopt.
En toch voel ik de tumoren van de vragen
nog meer om mijn hart dan in mijn hoofd
en soms schijn ik het niet meer te kunnen verdragen,
wat ik tot nog toe heb geloofd.
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Temperatuur
De architectuur van de avond staat
als zuilen blauwe suiker voor mijn ogen
boven de nauw merkbare stuipen van mijn gelaat.
De maan, de sterren lijken onbewogen
boven mijn bloed, dat door zijn vaten slaat.
Andere mensen komen onbekend en glijden
of lopen ons voorbij
met soms even woeste bloeddruk onder het koele rijden
of gaan naar hun nachtgetij
als wij.
Je begrijpt wel, kind, dat ik niet gaarne weet,
wat je me vragen zoudt,
waarom mijn mond voelt aan zo heet
en soms zo koud,
nu jij wordt eenzamer al naar ik word oud.
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Verdriet van de tijd
Waarom zou ik met mijn hoofd buigen
van genegenheid naar de Vormeloze Grote,
vol van prestiges zonder ogen en ruigen
baard, die naast mij op komt stoten
als de Tijd mij verveelt en ik mij rode randen kijk
om mijn ogen van verlangen naar het Eeuwig Rijk?
Te gaarne wil ik immers mee dwars door het Heelal,
naarmate ik in mijn mensenvorm meer verval.
Al heeft dat Eeuwig Rijk geen kusten
met torens waar de seinen voor het gevaar in wonen,
ik weet, als ik in het Grote Niets kom te rusten
is het voor aeonen, afgewisseld met aeonen.
‘Vaarwel dan Verdriet van de Tijd!’ staat het om mijn
mond te trillen,
maar ik besef te zeer, ik kom er niet alleen met dit zo te
willen.
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Sterrenban
De nacht is stiller dan de maan.
Mijn ogen branden nu niet zo zeer.
Ik zie van fantastische bomen staan
pentagonen in de sterrensfeer.
Het is of ik al niet meer eten zal
en ik ben niet eens ongerust,
dat mijn huid straks in haar ledigheid weten zal,
wat al lang ik mij ben bewust.
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Bekoring
Het is of ik bij mijn ontdekkingen
van de nacht
tussen de lakens die stoffen stem weer meen te horen.
Zou ik die bekoring niet liever storen,
eer ik met bonzend hart nog verwekkingen
in het duister verwacht?
Er wordt iets teer verschoven
en tot muziek gebracht
in zulk subtiel beloven,
dat elke van mijn wangen om de onzin lacht,
nu in die ogen zo vol nachtelijk licht
de sekse nog gaat open en dicht.
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Grootheidswaan
Vannacht kreeg ik een nieuwe naam
en werd gezonden
een leegte binnen zonder dak of raam
en wat mijn voeten ondervonden
van een vloer, raakte niet aan de faam
van hen, die mij mijn nieuwe naam daar schonken.
Mijn handen zochten naar een steun. Er blonken
wel verre sterren, maar nabij
was niets voor mij,
niets, dat eens in die ruimte sprak,
geen dier, geen water en geen tak.
Nog stond ik er te vragen: wat moest ik daar,
toen iets begon te zingen in de stilte om mijn haar.
Het was geen wind, geen stem en toch het zong.
Ik luisterde en sloeg de maat mee met mijn tong
en eerst toen mijn twee lippen werden droog,
voelde ik de leugen, die zich ook weer in dit lied bewoog.
Ik vroeg mijn mensennaam terug.
Alles zweeg. Ik wachtte lang, dan eiste ik stug.
Doch in die leegte, waar ik niets had gevonden
en met mijn nieuwe naam werd uitgezonden,
was niets, wat van de waarheid sprak.
Alles bleef zwijgen over dat ongegronde
en ik, die zonder dieren, water of zonder tak
niet leven kon, voelde me in mijn menseneer geschonden.
Wat doen?
Kwam dit door de nachten
van dit seizoen?
Zou het des zomers of ook al in de
lente niet beter worden? Zou ik beter wachten
tot de bloemen van het nieuwe gras en later
de bloesems van de linden
geurden over het traagglijdende water?
Was ik te vroeg geroepen
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of meende ik mijn zending te vroeg te verstaan?
Ik stampte met mijn voeten op de groene stoepen
van de rivier en schreeuwde: Water, kijk mij aan!
Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!
Ik ben niet geschapen
om stilten te slapen,
gesloopt door een scheikundige-God!
Maar als ik dát moet, schiet
ik in mijn geestelijke nood,
jou water! jou dieren! jou ruisend riet!
jou bomen tot
de takken van je lied!
pang
in de wang
van je hart, dood!!!
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Nachtwrok
Ik sta weer in mijn huis van zwijgen
met die obsessie van mijn bloed.
Ik kan weer geen gedachten rijgen,
zoals dat moet.
Maar moet dat wel? Mijn blikken klimmen
de ene ster in en de andere uit
en raken met hun glazenieren schimmen
nergens een haar van een geluid.
Het is een kunst te moeten zwijgen,
als het geplaagde bloed zo ziedt,
nu het niet zijn rode zin kan krijgen
in zulk een koud verschiet.
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Venushaar
Die hele nacht weefde ik een droom van bijen
in hommelbruin en wespentaille-geel.
Ik zag de sterren door mijn sluier glijen.
Een enkele ster vloog in een blauw juweel
tussen de wolken en ik miste het rood.
Er was geen vrouw, geen opening van een schoot.
Ik was een trotse knaap, ik greep die vuren
en bond ze in tuilen gloeiend aan elkaar.
Ik voelde in mij een kracht, die zou blijven duren,
want ik werd plotseling aangeraakt door vrouwenhaar.
O, ik kon alles en ik kon het ook niet laten.
Ik had in droom weer lief en deed mijn werk
en als ik even rustte in de hiaten,
maakten die haren mij weer eeuwig-sterk.
Totdat de schaduw van de aarde werd weggebogen
van mijn wit bed en duisterblauw ging heen.
Toen zocht ik die haren vergeefs met mijn grootste ogen
en vond mij nog ellendiger alleen.
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Visioen
Zo sta ik in de vlakte en ik mijmer
over de sterrenstelsels, mijn ziel
en de eeuwige reuk der bruine aarde.
Ik ben van haar, dat weet ik, ik werd rijmer,
ik ben geen boom en met mijn benen kniel
ik in het duister voor een waarde,
die groter is dan ik en die ik erken
als een volmaakter meervoud van mijn: ik ben.
Onder mijn voeten is het als een dooiend ijs,
het is wel niet zo koud, maar ik sta niet vast.
Ik werd verdreven uit een paradijs,
verloor een eeuwig blauw en tors een last
van kleuren donker als een natte bomenbast.
Maar ik moet íets zijn! Ik wil niet Níets-doen!
Wie plaagt mij toch zo? Wie weert mijn íets-doen,
door mij te hullen in zulk een duistere wolk?
Bang-kinderlijk schreeuwt iets uit mij: ‘Volk!’
en er blijft, niets, níets dan die duistere kleur
met om mijn wezen die doordringende aarde-geur.
Ik heb niets om al schermend mij te weren.
Geen houten kindersabel en dat knagend deren
aan mijn ogen, aan mijn denken, aan mijn kracht,
wijkt maar niet uit dit verfoeilijk soort nacht!
Er roert iets, diep en dieper. De grond
trilt zachtjes in de glibber onder mijn voeten.
Er zal iets gebeuren! Gebeuren, echoot mijn mond.
Zal ik hier in dit grote duister sterven moeten?
Wat is de Dood? Het verlies van mijn ogen?
Heb ik er ooit mee gelogen?
Het verlies van mijn mond?
Of ik ooit de waarheid schond?
Het verliezen van mijn hart? Of dit ooit dubbel sloeg?
Maar áls het dit deed, deed het toch wat vroeg
de drang van dat hoogste biologisch goed,
mijn bloed!
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Daar gruist het heel diep van onder
mijn voeten, neen, het is al in de lucht.
Het zwelt uit het duisterste tot een bruisende donder
en ik vlucht! vlucht!! vlucht!!!
Zal ik niet vallen? Ik voel mij glijden,
ik houd mij recht, al weet ik niet waar
ik heen wil en wat ik moet vermijden.
Ik wíl wel vallen. Tast naar een tak, maar zelfs geen haar
om mij te grijpen hangt in deze duisternis,
waar ik mijn eeuwig blauw nu toch zo mis.
Er komt iets nader, hoe ik ook vlucht,
het grijpt mij aan!
Nu drukt het op mijn rug, de hele lucht
stort in over mij en ik ben gedaan!!!
Neen, nog ben ik er, even kan ik nog pozen.
Ik mag stilstaan voor wie en wat? Welke loze
dingen gebeuren er dan rondom mij?
Ik vlied en toch schijn ik al voorbij?
Maar het hamert in mijn polsen en in mijn borst.
Mijn slapen pauken in de korst
van mijn schedel. Láng zal het niet meer gaan
onder die slagen op mijn bestaan!
Daar komt een opperste vlaag van bruisende donderslagen.
Iets neemt mij op, ik voel mij gedragen.
De gladde grond gleed weg. Alles vervaalt
en terwijl mijn lichaam rijst en daalt,
voel ik iets om mijn ogen openscheuren,
terwijl die reuk der aarde wijkt voor één van rozengeuren.
Mijn ogen staren door een blauwe diamant
naar een Zon, die in een vreemde aether brandt
en op een boomblad, groot als een valleiendeel,
word ik zacht neergezet in een onverwelkbaar land.
Ik haatte soms, schoon ik liefhad, zo lang en zo veel,
door de schamelheid der machteloze wijsbegeerten,
maar ik verlangde inniger steeds weer te
keren in mijn origine.
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Zo heb ik in het ongezongene
van mijn individuele ongedwongene
overtuiging de quintessence van God gezien.
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Decadentie
Ik voel mijn hart tot in mijn lippen kloppen,
al mijn bloed bonzend in een oude plant.
Ik weet, ik sta mijn zelfcritiek te foppen,
als ik niet zien wil naar de overkant.
Er is voor mij niet veel meer te begeren,
al verlang ik nog zo naar een toverfluit.
Ik kan mijn zuchten wel met één vermeren:
mijn lichaam is niet meer vers en dus míjn song is uit!
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Nog altijd meten zich begeerten met vaarwellen
1953

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

259

Al dat andere
Ik wil naar Al dat Andere,
dat wat niemand hier ziet.
Het geeft tekens aan elkander en
komt toch niet tot het lied,
dat ik heb op te schrijven,
alsof ik de tonen zie
om uit mijn Tijd te drijven
in een uitersten-melodie.

Als kiespijn
Ik voel mijn doodskop achter mijn wangen,
al zijn die nu nog hard.
Niet dat ik het eind zou verlangen
met zijn theologisch zwart!
Er is wel wat anders te bezinnen
in de aera van na de dood
en daar iets nieuws te beginnen.
Mijn kaakholte blijft dus nog rood.

Bedromerij
In mijn lichaam droomt het niet meer.
Een zonderlinge herfst rust in mij uit.
Een grote nietsigheid breidt zich teer
door mijn loomheid, die zelfs geen geluid
meer begeert.
Ik kijk naar de plaat
met wijzers, waar de tijd over gaat
en zie in de cijfers de ogen van mijn gelaat
als bloemen zonder randen en zonder naad.
Ik, zeg ik en wil nog iets zijn in een ik,
maar als ik hoor een vlieg, die nog van de zomer is,
vergis ik me in de komst van het beslissende ogenblik,
dat het Ontzaglijke mijn bedromer is.
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Blauwe brief
Er ligt een blauwe brief in de gang
en ik moet zo intens naar bed.
Dat voel ik al aan mijn rechterwang.
Ik heb er niet eer op gelet,
die brief heeft eerst aan de muur gestaan
en is toen stil naar de loper gegaan.
Ik mediteer nu weer te lang
en waarom kan ik hier niet vandaan?
Want blauwe brieven in de gang
komen altijd van de maan.

Bloeiende ligusters
De symfonie van de bijen wordt maar niet stil.
Ze vedelen nog door de kapellen
der ligusters en wie er trekken wil
aan de klepeltjes, zal vertellen
met een stemmetje van micro-porcelein
van de waarden, die in de klokjes zijn.
Ik weet, hoe zeer ik mij hier vergis
en dat de bij onpoëtisch is.

Bomengekreun
Wie anders dan de wind
doet zo in de bomen!
Al denk ik even aan een kind,
dat ergens is gekomen
en helderziend na moeders schoot
en wat het daarbij werd gegeven,
zich plots bewust wordt van zijn nood:
te moeten leven.
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Contra geronk
Als mijn hand weer een pluim van de liguster is
en mijn pen weer een vlinder in zwart en rood,
weet ik me in een oud en wonder rijk,
waar de torens der steden zich nog zijn gelijk
met de zon, die de stralendste luster is
aan de tijd zonder technische nood.
En glijdt er een schaduw langs mijn gelaat,
dan is het mijn onverzoenlijke haat
aan de motor, de schroef en het wiel
en al wat ronkt tot droefheid van mijn ziel.

Cijfers van vuur
Cijfers van vuur schiet ik rondom de schijf
der zon; de bliksemende vieren,
het cijfer waar ik het liefst in verdrijf
mijn tijd; de flonkerende negenen,
waartussen schichtend zevens zwieren
en flikkerende vijven regenen.
Wat is dit voor een spel?
Verknal ik weer mijn droomfortuin?
Ik weet dit alles wel.
Ben ik weer duizendzaad met geuren van aluin?
Maar zo word ik mijn tijd
misschien nog kwijt!

De la musique avant toute chose
Toen ik die boog daar had geürineerd
en ik het zonlicht er in ving, prees ik intens,
ver van de wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!
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Dood?
Ben ik nu dood?
Wat is dit alles nieuw en zorgeloos!
Geen spoken meer met een hemeldoos!
Geen vrouwen meer met zonde aan 't onderlijf!
Niets meer van enig tijdverdrijf!
Maar waar ben ik eigenlijk dood?

Dozen
Weer speel ik met mijn doos vol engelen
tot de ondergang der zon, als 'k moe,
van 't rood en geel dat niet kan strengelen
met 't avondblauw, mijn doos doe toe.
Dan laat 'k weer uit mijn doos met sterren
glijden die lichten door mijn brede hand,
alsof ik nog eens hun vaart versperren
wil over 't slapengaande land.
Maar dan? Dan grijp ik niets meer. De andre dozen
zijn leeg, mijn vingers vinden niet meer
de verpozing nog te rusten naast het loze
spel van mijn adem met een ravenveer.
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Drie muzikanten
Drie mannen in hun regenjassen gaan
naast hun instrumenten in dozen
de avond blazen vol poëzie.
Waar houden ze stil?
De cobalte maan
heeft nog niet de hemel gekozen
boven mijn hoofd, waar ik drie
sterren zie drijven door een ijle mist.
Heb ik mij misschien vergist,
zullen straks hun trompetten
geen kandelaars blauwe glorie zetten
voor het mysterie van de nacht
en maar deunen
kreunen?
Of moet dit nog worden afgewacht?

Een niet te grote God
Ik bracht al lang de zon niet meer in tekening.
Wijl ik haast ga?
Al sterf ik ook voor eigen rekening,
soms zijn mij de dingen der aarde zo na.
Het is geen besef van een eeuwig leven
en maar klein genot,
niet voor niets zich te hebben gegeven.
Ik houd soms niet van een te grote God.

Erkend fantoom
Vannacht heb ik in droom een jonge vrouw gekust.
Zij woog niet zwaarder dan haar kleed
en toen mijn hand heeft in haar rug gerust
en haar gewicht mij twijfelen deed,
of ik niet speelde met een geest,
sprak zij en lachte stil: je weet, ik ben geweest.
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Eeuwig zijn
Als al wat leeft ben ik maar
een kleine vorm van vuur.
Aan het dunner wordende geblaar
van mijn haren voel ik mijn duur.
Soms lach ik, dat ik niet lang
meer duur zal wezen,
en toch ben ik zo bang
achter de sterren ‘niets’ te lezen.
Klinken voel ik het in een begeerd refrein:
Ik wil toch zo gaarne eeuwig zijn!

Family-appeal
Het dier van een jonge vrouw
schrijdt voorbij in de zonneschijn
en in mij begint het te zingen
met een vreemde begerende pijn
naar een kinderkamer in goud en blauw
met rammelaars en andere dingen,
die er toch niet meer zijn voor mij.
En rekt zich iets onder mijn huid
en wil er zo uit.

Gedulde bode
Mijn tijd van de rode boekjes verguld
op snee is voor altijd voorbij.
Ik word nog zo'n beetje geduld
in de sfeer van April en Mei.
Ik mag nog een ronde gaan
om een brief van de veldkers-onderde-linden te brengen aan
de veldkers-bij-de-eiken zonder
een blik in dat liefs meer te slaan.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

265

Ieder zijn eigen hel
Ik weet het stilaan al te wel,
wij zijn onze eigen hel.
Behaarde dieren in katoen,
of wol, of zijde,
waarom komen zij tussenbeide
met tinten van rose tot rood en groen?
Zij dragen immers hun eigen hel
en de mijne gaat ze niet aan.
Zij huichlen van niet, maar weten het wel!
Hoe zal hun de laatste mode staan?
Is de vorm van de hoed weer zo of zo
en welke kleur heeft het zomerstro?

Is 't toch niet beter...
Als 'k weer voorbij de warmte van paarden ga
en denk aan al de miseries van ons bloed,
is 't of ik op de rand van de aarde sta
en luister naar gezang: God is niet goed!
Het zweeft zo troostloos om de horizon
en vraagt zich af: is er dan toch een grens
aan wat God in Zijn schepping maken kon
en wordt dit maar begrepen door de mens?
Is 't toch niet beter gedwee en stom te zijn
als die dierlijke warmte in de paarden,
die zich voelen hooggetrokken door de zonneschijn
en neergebogen door de voedende aarde?
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Jongetje van mijn oudste portret
Weer word ik mijn jongetje van mijn oudste portret,
al kan ik in mijn kinderogen nauwelijks meer geloven.
Er zijn nu eenmaal andere glazen voorgezet,
die mij dwingen te kijken naar boven.
Daar boven is het groots en onmetelijk blauw.
Het wordt koud onder mijn haren er aan te denken.
Ik word verliefd op een landschap van vuur waar een dauw
van sterren de brandende bloemen komt drenken.
Nooit word ik het eens met de Geest van het Vuur.
Hij doet wondren er mee, eer ik kijk in de as,
waar de koelbloedige bloemen in de vrije natuur
leven van een aardkorst, waar het Vuur eens was.
Als ik nu eens niet meer dat jongetje wil zijn
van mijn oudste portret,
vangt de wereld mij dan niet in zijn zo klein
grote-mensen-net?

Kat van het niets
Een nauwelijks welvende lijn
beheerst de stilte en ik wil
in het komende samenzijn
niet anders zijn dan stil.
Ik heb zulk verlangen mij liefst niet te roeren.
Ik zoek een rustpunt, waar ik wil zitten loeren
als een Kat van het Niets op de Muis van de Tijd,
want die ben ik graag kwijt.
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Kind in de haver
Met de haver is het begonnen
en toch, wij zijn geen paarden
en evenmin zilveren zonnen
met gouden baarden.
Wij zijn maar behaarde
zielen, zoekend naar woningen
van eeuwige zomer met honing en
zonnestralen behangen,
zo verlangen
wij straks te zijn, wat wij zo missen
en waar de dood ons naar laat gissen.
Maar wie beheert niet nu, bij 't zomerfestijn,
dat haast komt, weer kind in de haver te zijn?

Kunst van wachten
Als soms je gezicht plots voor me staat,
denk ik niet: wat is er met haar gebeurd?,
maar ik prent de profielen van je gelaat
en hoe de accenten er zijn gekleurd
in mijn geheugen, tot je zelf verkiest
mij te belonen voor mijn tijdverlies.
Want je komt en bent al mijn feest,
eer ik goed weet, waar je voordien bent geweest.

Lampenist
Vannacht stak ik lampen in rode bloemen aan,
al vloog er het blauwe schijnsel van de maan
en kon ik de slapende insecten
onder de bladeren lezen.
Maar is dit niet mijn werk van altijd,
dat ik met mijn opgewekte
zinnen en met heel mijn uitbundig wezen
verricht voor mijn onnodige eeuwigheid?
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Moeder-adem
Het klinkt zo groen in de lentestruiken.
Stemmen zijn het niet en ook geen zuchten,
die tussen de blaren zweven en duiken
in hun binnenverblijven als buiten de luchten.
Een enkele maal, dat een vogel stoort,
sta ik te luisteren en heb niets gehoord.
Maar dan golft weer die moeder-adem aan,
waarvan mijn ogen tranen gaan.

Mijn vrienden de bomen
Onder de bomen klopt mijn hart
anders, mannelijker dan
bloesems en weer niet zo sterk als vruchten.
Verandert de geur der bomen mijn bloed?
Straalt uit het vergulde zwart
van de stammen een kracht en kan
die vermengd met het blauw van de luchten
mij geven bijzondere moed
om in mijn dichtende eenzaamheid
het liniëren van de tijd
rond mijn ogen en om mijn wangen
wat glimlachender op te vangen?

Nachtcarrière
Ik heb het tot insect gebracht
en ben de mensen vergeten.
Ik werd zo giftig, als in de nacht
waar alles wordt gevreten
wat klauwen en wat tangen heeft,
wat slijm en gift om anderen weeft
en zo de pracht der hul onderhoudt
in parelmoer met zwart en goud.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

269

Nieuws van de zwarte man
Alleen de kleren van de Zwarte Man
bewegen zich nog op aarde
en zoeken naar zijn portret.
Een van zijn jasmouwen kan
zich nog heffen tot aan zijn bejaarde
hoed,
als had die gelet
op een leeggelopen groet.
Hoor zijn dode broek eens wandelen
langs de bijgeschilderde amandelen
ogen der vrouwen van deze tijd!
Is hij al in zijn eeuwigheid?
Zijn lippen waren meer blauw dan rood.
Maar, alweer, waar is hij dan dood?

Onder de sneeuwbalblaren
Onder 't herfstbrons van de blaren
is de lucht nu zo rood.
Innige dingen komen er bedevaren
tegen de winterse dood.
Ik wilde ze toch zo graag behouden
nog een lange, lange tijd.
Wist ik maar wat zij eten zouden
voor die mogelijkheid.

Onrust
Ik weet, de lucht golft om de blaren
en dat ik niet ben alleen.
Als ik ergens de lucht kon evenaren,
hoe graag zweefde ik er heen!
Nu stoot ik mij aan de vierkante dingen,
waartussen een geest vaak verblijven moet
en hoor ik ook nog restanten zingen
der oude verleiding van zaad en bloed.
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Ontrouw
Wie nog niet weet, dat een groot zwart
van mij is heengegaan,
hij kijke de plaats van mijn wankel hart
eens vorsend aan.
Neen, niet te scherp, want niet te onverhuld
wil ik voor vorsende ogen staan,
nu een héél groot geluk mij dus heeft verguld
na die dagen van zwarte waan.
Ik ben nog wel mens, maar wandel in blauw
en zolang is het rood weer weduwvrouw.

Onvermurwbaar
Voor de spiegel heb ik weer lang gesproken
met mijn beëtst gezicht,
tot mijn stem sprak als ineengedoken:
Spiegel, doe je toch dicht.
Ik kon er maar niet van scheiden,
het onvermurwbare keek mij zo aan,
tot mijn hand kwam tussenbeide
en mij daar weg deed gaan.
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Oproep
Allen, die in beton kunnen dichten,
noemt mij uw naam en uw stad,
toont mij uw schetsen voor de gewrichten
van staal en steen, van glas klaar en mat!
Ik wil een nieuwe wereld bouwen,
een zonder onwillig kapitaal,
een zonder enge mannen en vrouwen
en zonder nodeloos journaal!
En als er geen mensen kunnen wonen,
wijl zij dat toch niet waardig zijn,
dicht dan maar avenues voor tonen
en boulevards voor zonneschijn!
Maar neen, er is trilling in de blauwen
en motorgedreun te land en ter zee.
De spannende spieren van mannen en vrouwen
en de rhythmen der jongeren dichten al mee!

Overmacht
Over de groene benen van de bloemen streelt de wind.
Ik kijk hem na en zie
hem met zijn vage melodie
al aan het schootje van een vrouwelijk kind.
Ik heb mij levenslang geweerd
tegen de macht, die uit de dingen slaat
en mijn ogen hebben niets, niets, niets geleerd
van wat er kwam en wat aan mij vergaat.
Nog altijd speuren ze even jong,
als toen de wind mijn kinderjurk omzong.
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Penselen-gezang
Vroeger zong ik bij mijn penselen
en treurde om de koelheid van 't blauw,
om te glimlachen weer bij roden en gelen.
Maar vroeger was er de Vrouw.
De penselen rusten diep in dozen
of zijn al lang verkocht
en met hen ging dat rusteloze,
dat innige dag- en nacht-altoze,
dat ik zo gaarne mocht.

Reizende vingers
Toen mijn vingers nog zo reisden
door de provincies van je haar,
keken je ogen naar mijn plots gewijsde
route en vroeg je je: is hij nu klaar?
Kon ik dat ooit zijn, als de zon er scheen
over het wegennet op je dierbaar hoofd?
Je hebt gezworen, 't bleef voor mij alleen
en ik heb dat toen geloofd.

Ruggen
Vliegen met koperen vest en
bronzen kaproen
zitten de zon te testen
op laat-Juni-groen.
Als ik de ruggen der mensen
er mee vergelijk,
wat kan ik anders wensen,
dan: waren ook die zo rijk!?
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Spelende muggen
De spelende muggen zijn vanavond niet zo groot.
Hun ouders van gisteren zijn zeker dood!
Nu moeten die kleintjes verweesd op en neer.
Dansen ze in memoriam wel heen en weer?
Ik staar naar de windveren en naar hun zalmtintige rafels. Ik peins en talm.
De vraag van de muggen verwolkt naar de nacht,
maar de dwang van het antwoord heb ik volbracht.

Stoelen
Daar komen die dansende stoelen weer aan.
Op welke stoel moet ik zitten gaan?
Soms kijken ze me aan als van achter de Dood.
Bij stoelen ben ik vaak klein geweest
en stil werd in mij dan het oude beest.
Is een stoel toch soms een soort moederschoot?
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Tekens aan het wereldruim
Ik weet het wel. Heel, héél
ver van mij in ander werelddeel
zit op ditzelfde moment
iemand, die mij niet kent,
als ik te denken aan de Zon
en wat zo anders kon.
Ik heb mijn teken aan de lucht gemaakt
en hoop, dat dit door 't zijne wordt geraakt.
Het moet zo zijn. Nog veel, véél
verder weer in een verder werelddeel
zit op ditzelfde ogenblik
iemand, aan ons gelijk, zijn ik
te confronteren met de Zon
en wat die eens met ons begon.
Wij hebben ons teken saamgevat.
Wij voelen het zijne en seinen hem dat.
Waar onze drie tekens samengaan
om tot andere werelden uit te slaan,
zijgt héél het drogbeeld van één aarde neer.
Wie nu maar even het heelal beschouwt,
voelt hoe de bundeling onzer tekens zich ontvouwt
en hoopt weer op een mensheid, waar en sterk en teer.
Of ik nu van de drie de blanke ben
en ik nog niet de gele en de zwarte ken,
voor ons zijn er geen mens-ontworpen goden meer.
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Tijdmaten
Weer heb ik tijd gebruikt en weet niet waar.
Nu tel ik op mijn vingers de seconden,
alsof ik de verstreken tijd weer spaar
en tijd-verloren wordt tijd-teruggevonden.
En als ik nu niet meer geloof aan tijd,
wijl ik mij aan geen maten acht gebonden?
'k Hoef niets te tellen! Was ooit de eeuwigheid
de multi-milliardair van de seconden?
Ik ben zo woest op eeuwigheid en tijd
en mis het wapen om die twee te vellen,
maar 't ongevraagde leven word 'k wel kwijt
en 'k hoef tot dan nog maar 't geduld te tellen.

Twaalftonenstelsel
Ik zit de geheimen van de muziek
te verslijten binnen de octaven
en glimlach om mijn stuntelige techniek
de schoonheid zo al meer en meer
te begraven.
Waarom mag het niet meer zo teer?
Naast mannenbenen vol haren
zijn er ook nog de ovale blaren
der bomen en de economisch sierlijke bloemen.
Laat mij die toch met de toetsen noemen!
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Ver van de mensen
De maan is aan mijn deur geweest:
Kom, wij gaan eens uit!
Niet dat we gaan naar enig feest
of naar een concert met fluit.
Neen, wij gaan zo maar in de lucht,
tussen de stad en het land,
tussen de bladeren en de vrucht
tussen de Maas en de oeverrand,
maar ver van die blazen met haren op,
die vormen de afzichtelijke mensenkop.

Vlieger van vergetelheid
Vraag niet waarom ik zo staar naar boven.
Ik zie mijn vlieger van vergetelheid
daar blauw in blauw, om haast weer te geloven,
dat 'k niet alleen ben vlees en tijd.
Maar ik wil zekerheid en telegrammen
van rondjes wit papier stuur 'k langs de lijn,
waarover ongeklede zonnevlammen
flitsen een parelmoeren schijn.
Ik voel het drijven boven mij nabij.
Wacht ik vergeefs? Mijn vlieger, sein het mij!

Vroeger
De lucht weet altijd van niets.
Vroeger heb ik haar wel gevraagd
en zeide ze mij soms iets?
Toen was ik ook nog zo klein
en had ik nog nooit geklaagd.
Ik zocht toen de blauwe stukjes zonneschijn
in de bloemen en tussen het gras,
alsof er niets anders was.
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Wat ik niet laten kan
't Is niet meer stil. Ik luister naar
mijn herenstem. Ik moet zo zingen
en niet meer over de glans van 't haar
en al die andre dames-dingen.
Er wordt geen bloem meer in mij gewekt.
Er wordt geen roos meer door mij ontdekt.
En toch verlang ik naar een litanie
voor schoonheden, die ik nu anders zie.

Weer kind te zijn
Ik heb vandaag zo'n zin
om wakker te worden in
de ogen van een jeugdig wezen,
dat nog niet kan lezen
en niet meer bloemen kan tellen
dan het vingertjes heeft
en achter de routes van vlinders en libellen
met het wijzende vingertje beeft.

Zangzaad
Of mij mijn zaad meer zingen deed
bij nacht en of het door de zon,
die 'k overdag soms zo beleed,
reeds teer in mij begon?
Dit is een lied op zich alleen,
dat 'k nauwlijks nog meer geven kan.
Ik ben nog altijd niet van steen,
al valt de schaduw van mijn man
niet meer zo scherp op 't kleed der vrouw,
als 'k dit nog wensen zou.
Na zoveel zomers is te veel in mij verstild,
al glimlach 'k in de zon nu nog zo mild.
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Zich dood ontfermen
Als ik sterf, zullen er dan
geen geesten komen, die zeggen:
Kijk! daar waait Kemp uiteen!
Was het eigenlijk ooit een man?
Liep hij ooit voor de vrouwen weg en
liep hij er wel omheen?
Was hij wel veel meer dan een geest,
of is hij misschien maar muziek geweest?
Nu beginnen de meidoornhagen
te zingen met al wat daar zwermt:
hoe durven ze zo iets te vragen
over hem, die zich dood heeft ontfermd!

Zoiets nog groots
Weer zit ik vrouwen te vangen
in een slanke lijn.
Ik verblijf te lang bij de wangen
om al compleet te zijn.
Toch voel ik, er niet te komen
alleen met peinzen en dromen.
Ik moet iets doen! Iets roods?
Maar hoe doe ik zo iets nu nog groots?!

Zongeluk
De zon sprong van mijn tafel in de
bomen en de blaren zijn daar zo druk
aan 't wiegen op de gang der winden,
dat ik mijn verloren melodie om dit zongeluk
niet meer kan vinden.
Kon ik eens mijn haren zo doen vlammen
tussen de contouren van de stammen!
Kon ik eens zo groen zijn en bezeten
van de zon de blauwe hemelbreedten meten!
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Zonlicht zonder moraal
Ik bega mijn tijd met zonderlinge voeten
en verlaat het pasgetreden gras
van gisteren voor dat van morgen.
Maar door dat van vandaag te moeten,
nu 't nog niet wordt, maar is, waar 't was
en dat weer altijd met dezelfde zorgen
in de uitgebreide straling zo egaal
van 't zonlicht zonder moraal.

Zwart-blauwe punt-poort in het heelal
Het is weer nacht in mijn mond.
Ik heb sterren gegeten
en ben, als altijd, die grote daad terstond
vergeten.
Nog is er vuur van in mijn ogen.
Ik kan er mijn vingers van zien,
tekenend met grote bogen
de rondvaart van de machine
mijner ziel tot waar die verdwijnen zal
door een zwart-blauwe punt-poort in het heelal.
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Tuin-suite
1954
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Da ich ein knabe war
Da spielt' ich sicher und gut
Mit den Blumen des Hains,
Und die Lüftchen des Himmels
Spielten mit mir.
Mich erzog der Wohllaut
Des säuselnden Hains
Und lieben lernt' ich
Unter den Blumen.
HÖLDERLIN

voor Mevrouw en Mijnheer Dr. Tijdens,
‘Peter and the Wolf’ indachtig.
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De bijen ruisen
De bijen ruisen. De ligusters zeggen
hun bloesems in sneeuwende lijnen vaarwel.
Een stoffeerder zou er tapijten zien leggen,
waarover de vogels spelen hun spel
om het voer. Zij fluiten en schreeuwen
hun recht naar hun vogelverhaal,
de stomdoende merels, de twistende spreeuwen
en de mussen er tussen sjirpend-brutaal.
Ik wil hier echter muziek studeren
en het rythme van de bloesemval.
De zin, om poëtisch iets te leren,
beheerst mij altijd en overal.
Nu moet ik stil zijn, ook voor mijn eigen.
De bijen ruisen melodieën zonder tal.
De bloesems blijven zwijgen in hun zijgen,
maar de thema's der bijen rijpen al.

Papavers
Ik ruik het al! Mijn neus gaat hier genieten.
De wind schudt uit de spaarpot der papavers
de zaadjes weg. De reuk der margerieten
is al jaloers! Gecultiveerde klavers
treuren eerst met hun ijlere geuren,
maar dan spontaan:
waren wij toch timmerlieden, deuren
van verzet zouden wij slaan
tussen uw neus en die toverdozen!
Mediteer met haar liever voor de rozen!
Blijf toch van die papavers af!!
Zwart is hun prachtig, giftig graf!!!
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Bloesemval
Onder de ligusters dansen de muggen
en een bloesemvaasje valt door hun ronde.
Zij stuiven uiteen of een schrik hun ruggen
en hun schouders heeft geschonden.
Zij huppelen weer samen en deinen heen
en weer naar hun zinnen en behagen.
Telkens zijgt een urntje en gaan zij uiteen,
tot ik begin mij te vragen:
wie heeft in deze stilte de stijfste kop
en geeft hier dit spel het laatste op?
Maar de muggen zijn al lang verdwenen
en spelen in hun dromen met hun ballen,
als ik zie, hoe in de maanbeschenen
tuin de vaasjes nog altijd vallen.

Lampyris noctiluca
Er dwaalt een groen lichtje
door een straatje van gras.
Het heeft een gezichtje
of 't eens vrolijker was.
Het heeft zeker het nummer van haar huisje vergeten
en kijkt mij nu aan, of ik het zal weten.
Ik ben wel in dit groene stadje bekend.
Ik leef al zo lang tussen 't kleine.
Vaker heb ik hier langs de huizen gevent
met zonne- en met maneschijnen.
Maar nu ik het nummer wil fluisteren
in haar klein groen oor,
geeft zij mij geen gehoor
en laat mij staan in het duistere.
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Rouw om een gestorven dagpauwoog
Ik vond je met een gekneusde wiek,
het bovenoog rechts geschroeid aan de rand.
Ik meende je niet zo ernstig ziek
en zette je met mijn tederste hand
op een uitgelezen helianth.
De volgende morgen, toen ik keek,
zat je er nog en even bewoog
je je, zo meende ik en het leek,
dat mijn hoop nu eens niet mij bedroog
en niet de wind wat leven in je loog.
Later lag je al om in een varenveer,
onze afstand scheen reeds vergroot.
Helpen kon ik je nergens meer, hoe zeer
ik ook leefde mee met je onhoorbare nood.
Vermoedelijk was je al dood.
Nu zal ik je nooit meer zien zonnebaden
in het blauwe vuur van de dag.
Geen vonken van licht in je wieken zien laden
en uitzeilen weer over perken en paden
met in viervoud je pauwogen-vlag.
Ik zie je niet meer nektar schrokken
en genieten sekondenlang,
om dan bij je testen, waar geuren je lokken,
te volgen je route tussen schijven en klokken
in je meandergang.
Ik zie je je niet stug meer weren
tegen een mopperende bij,
grommend: je mag hier niet komen teren
op mijn terrein. Weg zul je je scheren!
Deze asters zijn allen voor mij!
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Nu ben je dood. In één van mijn dromen
zag ik de gloed van je vleugels nog weer
en je ogen vergroot. Tussen bloemen en bomen
zullen nog duizenden vlinders komen,
maar die ben jij niet meer!

Schaduwen voelen
Daar is het weer. Ik moet schaduwen voelen.
Mijn vingers staan zo gereed.
Wat zou die man met die vingers bedoelen?
pruilen de bloemen zich breed.
Waarom moet hij altijd óns dus strelen
van kroon langs stengel naar blad?
Wist toch die super-experimentele,
hoe ons dat gaat vervelen!
Wie leerde hem dat?
Waarom ook die voorkeur naar margerieten?
Zijn vingers zijn daar zo vrij.
Waarom streelt hij niet de gevoeliger sprieten
der schaduwen van wesp en bij?
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Etiquette
Tussen de laatste halve maantjes van de
bladeren der perzikbomen
en de wolken met corail-gebrande
rose-oranje zomen
in het haast sluimerende blauw
oefenen daar zwermen kleine muggen
met de constructies van hun ruggen
de veinsdans tussen man en vrouw?
Zoek ik nu om hier mee te kunnen
en mij zulk vermaak te gunnen
niet een elastisch touw?
Zie die muggen zich daar keren,
zo de dames als de heren,
de ogen iris-in-de-rouw!
Heb ik mogelijk vergeten,
wat zelfs kleine muggen weten,
hoe het hoort en waar het zou?

Goede nacht
Weest nog eens even met uw tuin alleen.
De slaap met zijn vergetelheid
heeft veel geduld en wacht sereen
en ook uw droom beidt wel zijn tijd.
Wat is er vandaag zo al gebeurd?
Wat is er nu en was er niet
vanmorgen of nog niet zo diep gekleurd?
Dat is nu nog maar wat gij ziet.
Wat schonken de geuren u? Wat het levenslied
der vogels in uw klein tuingebied?
Streelt hier een bloem en daar een plant traag-zacht
en wenst hun, om wat vandaag u hier verheugde,
met al hun kleine noden en vreugden
in teer tot-morgen innig Goede Nacht!

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

289

Kleine suite voor Karel Reijnders
1954
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Aan Karel Reijnders, menige
literaire wandeling indachtig.
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Margaritismen
Ik ben niet de enige,
die een brandende lantaarn plukte
en er mee rondloop in de menigte.
Alsof mij dat beter gelukte,
draag ik ze fier op mijn schouder,
juist ik, al zo veel ouder.
Ik ben nu ook nier meer bang.
Iedereen mag het zien,
hoe ik, met op mijn vrije wang
een blos van trots voor heel mijn gezicht,
de Eeuwige Margariet van het Licht
op mijn eigene wijze dien.

Goede mars
Een goede mars
voel ik dwars
van achteren en ook van voren
bij het gaan door de lucht en het licht
naast het corps hout, koper en slag.
Waarom lijken mijn benen uitverkoren
te trekken op in dit daverend gedicht
van muziek en wind in de vlag?
De trombones verruimen mijn borst.
De clarinetten spotten met mijn dorst.
De bekkens concurreren met de zon
en de donder met de grote trom.
De huizen tinten weer inniger.
Het groen van de bomen geurt vinniger
en de zon straalt over de straat
wangen van een gedecoreerd soldaat.
Een goede mars blijf ik gaarne horen
van uit de verte en van nabij,
om van achteren en ook van voren
weer te zijn een jong dier in een wei.
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Gevonden speelgoed
Ik ben weer zo opgewonden.
Een stukje speelgoed heb ik gevonden
en bewaar het nu in mijn zak.
Om straks het gaarne te geven
aan een speelkindje van mijn leven,
dat juist dit stuk speelgoed ontbrak.
Ik zet het eerst op haar haren
en laat het er spelevaren
met de wieltjes, die 't tegen het groen,
waar dat eendje op moet blijven glijden,
wil het voorspoedig gedijen,
zo rood en bekoorlijk doen.
Maar een ding zal ik niet zeggen,
het geheim van het beestje is een fluit.
Nu moet het speelkindje overleggen,
hoe zij die zelf vindt er uit.
Zij zal haar zeker wel vinden
door het verraad van de zonneschijn,
dan hoor ik het wel in de winden,
alsof ik er bij mocht zijn.
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Van een papieren knaapje
Ik tekende een papieren knaapje en blies
mijn adem over zijn haren.
Als ik straks mijn geheugen verlies,
zal het het zijne wel bewaren.
Ik kleurde zijn jasje potlood-blauw
en zijn broekje potlood-rood.
Het zal door 't leven moeten zonder vrouw,
maar daarom gaat het ook niet dood.
En weer blies ik mijn adem, op zijn ogen:
het mocht zien, wat ik al niet meer zie
en op zijn oren: het mocht worden bewogen
door een onsterfelijke melodie.
Zwart potlood wreef ik nog op zijn schoenen,
zij blonken haast als de maan.
Ik ben, moest het zich toch door 't leven zoenen,
met wat rouge langs zijn lippen gegaan.
Toen was het klaar en had het afgedaan.
Ik deed het weg en heb nog dit vernomen:
een meisje raapte 't op, nam het glimlachend aan
en zo is ook dit knaapje op school gekomen.
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Censoren
Daar zijn die wezens weer
met die blauwe deuren
en telkens plaatsen zij er meer
donkere in doffere kleuren.
Zij komen met die deuren op mij aan,
om me in te sluiten.
Voor wie moet ik hier wijken en gaan
en waaróm mag ik hier niet meer buiten?
Ik voel de deuren al tegen
mijn schouderbladen en front,
of die wezens schurend bewegen
ruw hout langs mijn eerste wond.
Mijn hand duwt ze terug. Zij gaan open!
Ik kan deze ellende ontlopen!
Doch waar komt het eind aan de rij?
Groeien die deuren dan al maar bij?
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Emeritaat
Ik woon al lang in een huis van de lucht,
iets hoger dan de vogels in de bomen.
Het rumoer van de stad ben ik ontvlucht,
om liefst er niet meer te komen.
Maar een bakker woont hier niet op de hoek,
zo moet ik terug om brood te halen.
Ook verlang ik wel eens naar een echt aards boek,
niet gedrukt in zonnestralen.
Bij Ruusbroec ben ik niet lang gebleven,
het was er te stil om te leven.
Ik miste er te zeer de ovalen,
die mij zo diep doen ademhalen.
Hoor eens, hoe kalm hier alles is!
Ik krijg maar zelden bezoek
en als ik de kleinere vogels mis
vliegt er een sperwer of doolt er een roek.
Jeroen Bosch komt hier wel eens voorbij
en even rusten,
om te praten over de na-aperij
van onze Tuinen der Lusten.
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Klaprozenlaan
Wie gaat daar naar het Noorden heen en
loopt nog zo fris?
Staat er niet gedrukt van zijn benen,
dat het haast gedaan met hen is?
De zon heeft hier wel niets te zeggen.
De blauwe lucht zwijgt in accoord,
maar de populieren overleggen,
hoe de stilte kan worden gestoord.
Hij doet of hij bloemen wil plukken
uit de bittergekruide lucht.
Zou hij niet liever zich bukken
naar een vroeggevallen vrucht?
Het schijnt, hij wil gaan zingen.
Zijn lippen zijn anders zo droog.
Het is of zijn tong de dingen
op die lippen even bewoog.
Luister, daar begint iets te zoemen
van onder zijn zwarte hoed,
tot waanzin om al de bloemen,
die hij zo tellen moet.
Dat komt van de ruitjesrode
klaprozen in de zon,
waarmee hij om de tijd te doden
het gebed van zijn telling begon.
Ja, ik ben op weg naar Nijmegen,
naar de Oude Heselaan,
waar een vier en een zes zo genegen
met een andere vier samenstaan.
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Ik wil daar even gaan groeten,
ik heb nu nog de tijd.
Haast zal ik afscheid nemen moeten
voor de modernere eeuwigheid.
Hoeveel klaprozen moet ik nog tellen,
terwijl ik hun stilten er mee schen?
Hoeveel zon zal mij nog vergezellen,
eer ik er ben?
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Kleine suite over bloemmotieven
1954
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Eenzame mond
Mijn oude mond is vroeger een bloem geweest,
die in het duister fluisteren kon
haar ingetogen feest
of het zingen in de zon.
Meer vlinders heb ik er op gedroomd,
dan hem bezochten,
er toefden schichtig of verloomd
en er iets kochten.
Eenzaam woont hij nu in bij mij
en voelt als ik zijn tijd voorbij.

Jasmijnen-uitbundigheid
Links en rechts van mijn schrift
bloeien de jasmijnen.
Mijn handen raken op drift.
Boven mijn hoofd verdwijnen
zij in de lucht rond mijn haren.
Krijg ik ze ooit terug? Zo varen
zij met hun vijf vingers naar de vier
blaadjes der bloemen de groeten,
die mijn dwaasheid en mijn Mei-plezier
nu vormen moeten.
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Droomzucht
In de slaap word ik bloem
tussen gedroomde bloemen.
Ik wiegel u beleefd en noem
de anderen zusters en zij noemen
mij broeder-voor-de-nacht en vragen:
waar zijt gij overdag? Ik zucht. Zij klagen.
Ik sta daar niet in een morgenrood,
in een middaggeel of langs een waterschoot.
Wij fluisteren in een licht van het Onbekende
zangerige onzin van het Ongewende
en houden elkander spiegeltjes voor
om te plagen, maar dat licht gaat er door.
Dag, wat duurt gij lang, eer ik weer kan gaan,
om in mijn slaap daar als bloem te staan!

Weide bij nacht
Een grote bloem in een diepe grond
van de wei verwijt met een klein gebaar
iets aan de Nacht.
Een kleine bloem met een grote mond
staat smalend voor de weidewacht
te wuiven: merk je haar!
Maar de weidewachters zijn heel wijs,
zij weten wel iets van een paradijs.
Samen wenken zij neen
en laten die smalende bloem alleen.
Zij bezinnen zich talmend op de klacht
van de grote bloem aan de grootse Nacht.
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Op plantenbezoek
Ik sta als mens in de lucht
met een plant in het licht
elkander te begrijpen.
Mijn bloem is al lang gevlucht,
maar die in het plantgezicht
kan ik nog teder knijpen.
De plant merkt mijn tweehandigheid
voor de stengel van haar leven,
hoe ik haar phasen begeleid,
in mij weg te willen geven.

Droomzolder
Ik sluip met mijn neus naar de oksels van de rozen
en buig het hoofd.
Waarom heb ik hier meer gekozen,
dan mij ooit werd beloofd?
Hoe kan mij dit overkomen
na mijn driemaal twintigste jaar?
Ik grim-, neen glimlach, dat nog zulke dromen
wonen op de zolder onder mijn haar.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

305

Petite suite pour marguérite
1954
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Liever marguérite
Zovele bloempjes naar Maria heten.
Ik kan niet wandelen of staan,
overal kijken niet te tellen ongeweten
Maria-variëteiten me aan.
Ik ben een tuinbloem. Wilt dit niet vergeten!
Breed is mijn witte krans, mijn hart goud-geel.
'k Wil als de grootste margerieten heten,
dit is mijn recht, dus zij 't mijn deel.
Graag zal ik met de madeliefjes spelen,
't zijn kindertjes van mij. Maar vergeet niet,
wilt gij mijn vriendschap blijven delen,
mijn naam is voortaan: Marguérite!

Kerels in het koren
Nu ben ik zo bang,
van binnen en van buiten,
overal bang.
Vuur is mijn rechterwang.
Daar is weer dat fluiten!
Vuur ook mijn linkerwang.
Ik loop ze te horen
en ik moet hun voorbij.
Er zijn kerels in het koren,
die loeren op mij.
Moeder kan dat akelig fluiten hier niet horen
en dat gesein,
om mij te vangen en mij pijn
te doen in het koren.
Van buiten en van binnen
blijf ik zo bang.
Moeder! wat moet ik toch beginnen?
En de weg langs het koren is nog zo lang!
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Begrafenisje spelen
Mijn poppetjes heb ik begraven,
mijn kindertjes zijn nu dood.
De kistjes liet ik niet schaven,
ze zijn van blik en lood.
De heuveltjes, waar zij in rusten,
zijn getekend met een klein kruis,
waarop in strikken met lussen
palmtakjes van achter ons huis.
Ik kan ze maar niet vergeten
en bid er een weesgegroet
onder de sterren na 't avondeten,
eer ik naar bed toe moet.
Marcel, gaan wij samen kijken,
het is mij een te eenzame gang.
Om alleen van hun grafjes te strijken
het zand, ben ik toch te bang.
Wij staan bij de kleine kuilen,
onze dodekens zijn niet eens vergaan!
Stoute Aarde, is dat niet om te huilen,
waarom heb je je plicht niet gedaan?
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Arnoldine
Arnoldine, ik moet piano spelen!
Arnoldine, ik heb geen tijd.
Hoor je mijn vlijt?
Of wil jij je soms voor mij vervelen?
Heb ik mij toch in jou misrekend?
Kom je niet voor me op?
Mijn vingers zijn zo moe getekend
op de toetsen. Voor jouw poppekop
heb ik niets meer in mijn handen.
Strelen kan ik je niet meer
na die duizend vingerstanden
heen en weer, op en neer.
Do, re, mi, fa, sol, la, sine...
Arnoldine, kom maar tegen mijn wang!
De poes kijkt naar de vogeltjes en ik
word weer bang.
Je weet, dat kan ik niet goed zien,
Arnoldine!
Arnoldine!!
Arnoldine!!!
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Jeanne (voor haar critica)
Pop, waar kom jij vandaan?
Van 't Walenland. Ik heb mijn pas versneld.
Ze hebben me zo veel goeds van je verteld.
Ik dacht, misschien kom ik te laat daar aan.
Van 't lopen zijn mijn schoentjes mergelwit en
ik ben zo moe. Mag ik even zitten?
Als je zegt, hoe je heet, daar is je stoel!
Mijn naam is Jeanne van Luik. Ik voel
me al minder moe, maar mag ik komen
als moeders kindje in moeders armen dromen?
Je tanden kloppen met je pas. Je haren
zijn echt en lang, je neus staat boven je mond
als aangeduid. Blauwe en klare
ogen. Wat zijn die mooi! Ben je gezond?
Ik leef van kersen en veel ander fruit.
Hier zijn mijn lippen, vraag die maar eens uit!
Meer zei ze niet, wat ik ook deed of riep.
Nog even zuchtte zij: ‘Marguérite’ en sliep.
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Polka Jeanne
Als poppen komen, komen ze niet alleen.
Ook in de buurt zijn meerdere uitgestapt.
Vanwaar ze kwamen, wie ze bracht hierheen,
bleef een geheim en werd mij nooit verklapt.
Gelukkig was ik met haar lange lokken
en Jeanne bleef lief, al werd ik soms nerveus.
Ik heb haar wel eens aan haar pruik getrokken,
maar dat was plagend amoureus.
Had buurman's kind maar nooit geroepen:
mijn nieuwe pop heeft polka-haar, dat is nu mode!
Ik hield op met snoepen
en meende nog: 't is of ik mij vergis.
't Was gruwlijk waar. Ik stond mij al te schamen
om mijn Jeanne met haar ouderwets lang haar.
Hier hielpen geen schreien of lieve poppennamen,
hier hielp alleen de schaar!
Ik ging naar huis, keek Jeanne verwijtend aan
en toen heb ik haar haar te kort gedaan.
Maar zo heeft Moeder 't nooit verstaan.
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Boete doen
Nu ik heb kwaad gedaan
en de dood eens jong mocht komen,
wil ik niet naar bed toe gaan
om er te dromen.
Eerst wil ik boete doen
en zal ik mij versterven,
al wil het zomergroen
daar buiten die zin bederven.
Ik sluit mijn ogen in
de doosjes voor de nacht
en strek mijn benen als boetbegin
op de mat voor mijn bedje en wacht...
op een wonder? Zijn de gordijnen dicht?
Of worden ze al hemelsblauw
door het allerminzaamste aangezicht
van Onze Lieve Vrouw?
Weet Zij, hoe ik hier boete doe
en mij houd uit de slaap tot ik ben te moe?
Daar trek ik plots mijn benen op.
Een licht struikelt over mijn boete-kop,
't is zilver in mazen van goud.
Wat heb ik het toch koud!
Heb ik nu boete genoeg gedaan
en mag ik weer naar bed toe gaan?
Ik vraag het aan de zwijgende Maan,
aan wie niets in de nacht ontgaat
in tuin en bos, op plein en straat
en die plots achter de ruiten staat,
als had zij zich verpraat.
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Te licht bevonden
Te licht ben ik bevonden
en ik at zo veel.
Ik gaf me aan extra ronden
pap, melk, rijst, gort en meel.
De weegschaal kan niet bedriegen,
als ik met mijn voeten er op druk.
Hoe gaarne zou ik wat liegen
voor 't moederlijk geluk.
Al eet ik me door rijstebergen,
al droom ik te vergaan in brei,
tot de kinderzenuwen mij tergen,
niets helpt dat mij.
Ik moet opnieuw beginnen,
tot mijn kindervlees verstaat
door volhouden te winnen
de mollige breedtegraad.
Dan mag ik mij keren en wenden,
als Moeder mijn beeldje toont
en 't vermeren van armen en lenden
met haar zaligste glimlach beloont.
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Angst voor de nacht
Het is zo nodig en ik moet er uit!
In mijn dromen
is een brede rivier gekomen
en plotseling gestuit.
Als ik nu niets open doe,
waar móet ik naar toe?
Het klotst aan mijn mond op drift naar mijn hart.
Ik wil niet zinken!
Ik wil niet verdrinken!
Waar is dan toch het eenvoudige licht?
Zeg het mij, Angst van mijn gezicht!
Is er dan niet iets aan te raken
om het reddende licht te maken?
Het is weer hier, plotseling hier!
Ik geef niets meer om de rivier
en sluip al weer onder het laken.
Alle licht gaat langzaam weer dicht,
maar open blijven de sterren.
Als poeder van veren verstuift mijn gewicht
en weg zweef ik, verre... verre... verre.
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Prinsessen tekenen
Als ik teken, trek ik eerst de lijnen
van een prinses en voel ik aan mijn haar.
Neen, 't kroontje met smaragden en robijnen
en diamanten is nog niet daar.
Elk ogenblik kan een fiere bode komen.
Ik teken nog even deze kanten kraag,
wel niet zo mooi als ik er een kan dromen.
Was de man van de post er al vandaag?
De plaats, waar 't kroontje eindelijk moet wezen,
is er al wel. Ik voel het aan mijn kruin.
Zo moet het staan, zo heb ik het gelezen,
even naar voren en geen ziertje schuin.
Heeft een prinses eigenlijk wel benen?
Of maar twee muiltjes onder haar staatsiekleed?
Als 't glazen zijn, zie je haar tenen.
Goed, deze prinses is alweer gereed.
Zo gaat het vlugger. Purpren mantel, gouden zomen,
roos op keurs en een prinses is al weer klaar.
De postbode is intussen wel gekomen,
maar op het kroontje wacht nog steeds mijn haar.
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Suite van de negen barometers
1955
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op zekere dag in de 20e Eeuw.
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Storm - vergane accessoires
Haar huid is nu zo nacht en ver,
het ademen als zonder gezicht,
maar grijpen de kampen de schaduw er
in 't kader van hun brutale licht,
dan zie ik haar schoen die vóór marcheert
en de schoen die volgt en die markeert,
dan zie ik haar textiele vormen gaan,
gelijk ik die niet meer uit kan staan.
Haar haren, waar ik die heb liefgehad,
ik haat ze nu om hun ondergrond
van schedel tot onder schouderblad
en om de seksemond,
al wijst die haat me ook op mijn belet,
dat mijn klok niet wordt teruggezet.

Regen of wind - passante
Wie is zij, die daar komt alsof zij zweeft?
Haar ogen, onder kanten wimperhoed,
staren mijn richting aan, alsof daar leeft
wat zij ziet groot en ik niet meer vermoed.
Of gloeit in mijn gelaat nog relikwie
van wat zij eens bedroog en niet vergeet?
Achter haar nachtmond gaat zij mij voorbij en
zie
nu is 't, of ik ineens weer alles weet.
Ik mompel: koffie in urine,
die ogenkleur heb ik wel meer gezien.
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Veranderlijk - weigering aan een mede-man
Schaars licht vloeit naast een mug-geluid
het avonddonker in en uit.
Naar alle hoeken van de steen
deinst weer de schaduw van haar ‘neen’!
Ik weet de man, die dit overkwam,
niet ver van mij en hoe hij 't nam,
maar dat dit mij zo vreemd beroert
of in mijn keelgang iets er snoert
en dat ik nadenk over haar ‘neen’.
ik, die haar ken als niet van steen?

Mooi weer - zonnelist
Waar mijn mond even op de lucht rustte,
kwamen die lippen hem, als de dag, tegemoet.
Ik kan niet zeggen, dat hij ze kuste,
er veinsde maar naar één kant bloed.
Toch scheen er iets te bloeien,
waar de zon weer alles van wist,
toen haar licht dit spel kwam bevloeien.
De zon werkt graag met een list.

Bestendig - hygiëne
Het is al lang geleden, dat ik voor het laatst
haar hoorde zingen op mijn mond.
En toen ik haar liedje had teruggekaatst,
trok zij haar lippen spits. 't Is niet gezond,
sprak zij, wat wij hier staan te doen.
Kind! Als dát alles is, het laat zich wel bedwingen.
Wij hoeven niet eens te wachten tot de noen,
ik kan, reeds nu, ook liggend horen zingen.
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Mooi weer - en raad nu maar
Een van haar ogen is geschilderd.
En raad nu maar!
Ik wil niet gek doen of verwilderd.
Ik laat het maar.
Dit is zo moeilijk te vergeven
aan wie het gave woord bezit.
Het lijkt het spelletje van het leven,
in blauw of bruin of zwart op wit.
Zou ik dit spelletje niet meer doen?
Ik word vervelend van fatsoen,
dus raad ik maar,
tegen de schelp van haar oren. Daar!

Veranderlijk - meisje met sabeltje
Was 't maar een droom! Dat meisje met
een roodbrons sabeltje in haar linkeroor.
Zo iets kan eigenlijk alleen in bed,
doch ik sta er nu toch maar voor.
Wat doen? Het sabeltje uit te trekken,
is dit wel gezond?
Welke plagen kan het mij verwekken
bij een opengetrokken wond?
Of heeft dat meisje haar muziek verloren
en pijnt zij zich met de sabeltong,
om niet meer mijn liedjes te horen,
wijl ik ze ook wel eens elders zong?
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Regen of wind - halve kus
Ben je ineens veranderd in een pop,
die alles met zich doen laat en niets belet?
Waarom heb je nu die houten kop
zonder glimlach opgezet?
Waarom kijken je ogen zo bevroren
als naar ergens overzee?
Als nog niet alles is verloren,
kus dan weer mee!

Storm - rancune
Vannacht heb ik de maan
op de mond van een vrouw gelegd.
Wat ben ik toch sterk, heb ik er bij gezegd,
toen ik bleef kijken staan.
Er is toen iets aan de maanzeeën gebeurd,
het rood van haar lippen heeft ze verkleurd
en ik hoorde in dit nieuwe zorgenspel:
‘Wij spreken elkander morgen nog wel!’
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Engelse verfdoos
1956
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Cerise
Cerise is het sap van de zwarte kers,
een donkerbeeldje uit boomgaarden-land,
een zomerkind, gespannenhuids en vers,
koelvoelend aan vingertop en hand.
Ik kijk in de spiegel naar mijn oude mond
en zie de enorme afstand aan,
door hem met mijn gelaat gegaan,
sinds ik als kind mijn trek naar kersen vond.
Ik vind zijn rood niet meer zo helder-rond
naast dat van de zwarte kersen staan.
Protesteer niet, mond!

Yellow Lake
Een onafhankelijk geel uit ver verleden
in bloemen, jaartellend met eonen,
hoger dan ik: ik kan er onder treden
en spelen met de schaduwen der kronen.
Zo nu en dan wijs ik de wind éne aan,
die is heel stout voor mij, hij mag haar slaan.
Vertederd neem ik haar weer in mijn hoede
en straf de wind met een verbeelde roede.

Emerald Green
In dit groen huisje wil ik altijd wonen,
met tuintje heesters, ranken, anemonen,
waar overdag op de slanke handen
der blaren sprookjes van insecten landen
en in het duister groene maantjes branden.
Groen is zo goed voor mijn zieke ogen,
gepijnd door de kleuren van de zonneschijn,
al willen die ook het leed om mijn ogen drogen.
Zij houden ze te onrustig en te klein.
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Ivory Black
Wordt hier door mij een lepeltje lied verknoeid,
schuld: ik ben zonnekind, dat alle zwart verfoeit,
en onderweg uit die nacht verloor
ik ook nog het sprookje van het ivoor.

Light Blue
Over blauwe ogen strijken,
tot de avond lijkt zo wijd,
in twee amandele lampen kijken,
zoekend het verouderde: eeuwigheid.
Zo de blonde haren schikken,
tot een vage glimlach guldt,
met de mond naar de neus te mikken,
of de bond daar wordt vervuld.
Met een windsel glans verbinden,
wat nog schemert in de vrouw,
om geen duister meer te vinden,
is licht blauw.

Paynes Grey
Er komen donkergrijze dingen aan,
waar de schemer zweeft te ademhalen.
Zij hebben niets in hun tint van zon of maan,
maar wel van melk met kolenstof vermalen.
Is er een confectie-zaak vandoor gegaan,
zo hangen de grijze dingen in rangen?
Ik kan, als de schemer, niet blijven staan
en vlucht, anders word ik weer gevangen.
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Crimson Lake
Bij Crimson Lake vind ik veel troost,
sinds de Famille Rose mij heeft verlaten.
Nog nimmer ben ik zo ont-roosd
en kijk ik zo door de prieel-hiaten.
Ik heb het de sterren al vaak verteld
en des zomers ook aan het korenveld.
De klaprozen keken mij met zwarte ogen aan,
zij hadden me goed verstaan.
De aren hebben met de wind gesproken.
Dadelijk vroeg hij: kan zij goed koken?
De aren: nog nooit is daarvan gezegd:
er werd een klacht in haar pan gelegd!

Mauve
Is Mauve wel rouw? Ja, om de bloemen,
irissen en wat zich minder paars ontroert
en zich herinnert met de wind gespeeld
te hebben of door het licht soms werd verveeld.
Waarom de hele lijst te noemen?
In mijn muziek langs lila lijnen voert
een treurnis om het strenge vuur
der zon en de onzin van de roem
mij naar het einde van mijn partituur:
Timbale... sec: boum!!!*

Grey
Een moeder lacht met haar deel in hun zoon,
het part van de vader gaat haar niet aan.
Dat is een geluid met vervreemde toon
en werd andere taal, niet meer goed verstaan.
Ik geloof niet, dat dit gedichtje langer hoeft,
grijs is immers altijd kort en bedroefd.

*

Slot-paukenslag van Debussy's La Mer
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Light Red
't Was zo donker. Ik zag nog twee vazen staan
op een toonbank onder de nacht.
Mijn ogen hadden hun bril niet aan
en ik heb er ook niet op gewacht.
Ik nam mijn napje met zwarte tint
en mijn meest virtuoze penseel,
trok een bloem, die sliep op de wind
over iedere vaas en zong er een lovend rondeel.
Ik kreeg dit werk in vrede gedaan,
maar toen ik de vazen bestreek
met strelende vingers, leek het of
ze niet waren van een argiele stof,
ze voelden eerder iets week
en dierlijk aan.
Nu scheen het of de Nacht mij bekeek.
Ben ik niet meer in Oud-Griekenland?
Wat deed mijn penseel? Wat deed mijn hand?
Ze waren toch beide zo goed gericht.
Ik vergeef mij maar moeilijk mijn slecht gezicht,
kuiten aan te zien voor amforen
en evenmin vergeef ik het mijn oren,
die hadden de bloedsomloop moeten horen!

Leaf Green
Wat groen, wat water en daar is een blaadje.
Een blad mag nooit alleen zijn, nog een dus.
Penseel, de takken in! Strijk toe en kus
de twijgenruimten groen tot in het verst hiaatje!
Zo, de boom is vol, nu gaan de appels komen.
Het loof was dapper en ik decoreer
met soorten, nooit op veilingen vernomen,
in rode bolletjes zijn moed met eer.
Maar heb ik hier weer niet iets verzonnen?
Is 't echte kind in mij niet met de appels begonnen?
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Sepia
Te vloeken loop ik om een vrouwenkop.
Mond en ogen, liegen en lonken.
Wat is een vrouw? Een kegel met een pruik er op
en wat insecten-godsdienst zonder vonken.
Met mondwarm sprookje tussen haar wangen,
berekent zij maar mij te vangen:
Ruik de brief van mijn huid! Altijd modern, thijm en
rozen! Hier langs mijn armen, neus je dat?
Ik laat me door een inktvis niet meer lijmen.
Ik ruik maar sepia en de kat!

Sky Blue
Op een boomkruin liggend, staren
uit een lijst van beukeblaren
tussen korenwinden rijpe aren
aan het wrikken,
vraag ik niet meer naar leeuweriken
klimmend in het licht van de zon, de
hymne zingend welbekend,
maar alleen nog naar de uitslag der Ronde
van het Blauwe Firmament.

Burnt Sienna
Vijf streken innig bruin-oranje zweven
als cirri door een bloeiend-warme lucht
boven elkander hun zangerig leven
en zwijgen soms om beurten met een zucht.
Ik zit naar de diepten van hun hout te staren,
om bij het zingen van hun snaren
te vergeten: dit geheim is lak.
Ik voel mij opstaan in licht, ik vertak
me en weet mij zo reeds opgenomen
als edel hout van even edele bomen.
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Antwerp Blue
Een brede stroom en een hoge toren
op het moment, dat zij elkander horen
en de laatste zijn wil de solist,
die zijn orkest ongaarne mist.
Daar ruisen plots geloste duiven
zwervend en klapperend de weg terug.
Ik speel al met blauwe steentjes en druiven
en 't met mij spelend kind vindt mij niet vlug
genoeg en scheert de kleine schijven
al over de rivier. Huppelen blijven
ze en springen bij de toren aan land.
Waar zijn de druiven? wil ik weten.
‘Die heeft uw kind in mij al opgegeten!’

White
Het wit, dat in de zon woont, glijdt
nu op de toppen van de vergulde halmen.
Nieuwe daglantarens komen wijd
en zijd gloeien rondom mijn talmen
en ik, hoe ouder, zo intenser lampomaan,
zie 't nog eens met tweejarige ogenvreugde aan.
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Indian Yellow
De kleine tovenaar Penseel
drinkt aan het napje Indisch Geel
en tript naar het groen gekarteld buiten
om duo's met de wind te fluiten.
Ik vraag mij af, waarheen hij wil
en of dit is zijn nieuwste gril,
maar laat hem gaan.
Hij blijft bij de boterbloemen staan,
niet merkend, hoe ik hem bespied
en luister naar zijn fluitelied,
tot hij zegt tegen die bloemen: ‘Kijk!
Wij zijn nu even geel en even rijk!’

Indian Red
Achter Indisch Rood ben ik nooit gekomen
om de voering te kunnen beschouwen.
Het komt ook nooit voor in mijn dromen
en ik zie het niet graag aan vrouwen.
Zo ondoordringbaar en zo onbewogen
als de bekoring van te lange ogen,
mijd ik het als een duister internaat
voor een onbemind patriciaat
van helderzienden.
Er van te houden heb ik geprobeerd,
maar een meisje heeft, toen zij nog bij een melkboer diende,
met korte oogopslagen mij dit afgeleerd.
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Sea Green
Mijn leven zou ik wel geven
om druppels met stralen te weven
en de zee is zo diep.
Hoe gaarne ben ik gezonken
in een pijler van vonken
tot waar de sirene sliep!
Ik ben nooit aangekomen,
mijn lucht was er te klein
en ik klom in de stijgende stromen
om weer bij mijn Aarde te zijn.
Daar woei nog dat eeuwige zingen
der lokkende vreemdelinge.
Daar ruiste het schuim en het: ‘Zie,
ik kan je toch nooit verwarmen,
ik heb maar zeegroene armen,
Pierre l'Englouti!’

Burnt Umber
Een ruimte om tussen een achtergrond
van boter, melk, kaas en deze kleur
alleen te zijn en zonder muziek.
Vereenzaamd bij mijn oud-rode mond
met zijn niet meer volwaardige mimiek
en bij mijn oud-vleeskleurige neus
zoekend naar een eigentijdse geur
en niet meer zo zonder keus.
Want de zin alles stuk te slaan
om een vondst van water en gefluit
van vogels in het loof grijpt mij tergend aan,
door dit dood bruin niet meer gestuit.
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Orange
Een schip met sinaasappelen om al
de kinderen, die in deze vrucht geloven,
te doen zingen liedjes, vol kleuterschal,
met tonen nu en dan de onderste boven,
bij lampjes rood-geel glas om rond te gaan
en te dansen in de blauwe schijn der maan,
vóór het koor der fluiten en klarinetten,
de grote trom, de bekkens en trompetten
en het niet meer zo rap oud kind: Ik!
Dat alles op een midden-Meise wijs
om een pop met in het haar een gouden strik,
waarvoor zij kreeg de eerste prijs.

Indigo
De Nacht geeft mij weer die rol zwartblauw papier:
‘groeten van Indigo en prik nu maar
de gaatjes naar het Grote Voorbeeld! Hier
is de naald! Die kleine ster, punt die daar
heel even na, en voor die grote, stoot
heel diep het dik van de naald er door.
Ik stuur wel iemand met een lamp en rood
glas voor de kleur van Mars. Ik hoor
aan je stil genoegen, als het werk is klaar.
Tot straks! En prik nu maar! En prik nu maar!’
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Apricot
Tussen likeuren en rode wangen
vegeteer ik, volgens de legende,
in een tuin vol abrikozen en ogen,
maar dát is gelogen!
Ook houdt men mij er niet gevangen.
Dat is de vrome wens van wat bendeleden met een lang en saai gezicht,
mij hatend om mijn verhouding met het Licht.
Over de wangen, voorwaardelijk te krijgen,
zal ik hier zwijgen,
ook over de genres van de geuren
in de tuin. Maar dit nog over de likeuren:
ik mag er niet met mijn mond in duiken.
Ik mag alleen likeuren zien en ruiken.

Oriental Blue
Het is blauw van tussen de daken
en de zomermaan,
met een puntje lila om de rose zaken,
nog niet in het zonlicht afgedaan.
Het is blauw om bij te tellen
die zoete cijfers sluw en zacht,
waarvan het totaal aan 't eind van de tabellen
is altijd 1001 van 1001 Nacht.
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Buff
Sterren in buff werken aan de trapezen
daar in de buurt van Orion.
Ik begon een rijmend boek te lezen
bij de ondergang van de Zon.
Mijn goede stad heb ik verlaten,
om alleen en buiten te zijn,
ver van de motoren en de straten
met hun commercieel lampengeschijn.
Ik heb de weg terug vergeten,
de sterren in buff seinen weer wat.
Maar ik ben te oud dit nog te willen weten.
En wát heb ik er eigenlijk aan gehad?

Sap Green
Een rij welkome en onwelkome deuren
in een pas gelakte straat.
Ik laat in verliefde staat
mijn neus langs de sapgroene vlakken leuren.
Hier ruikt het goed, hoe geurt het slot en de knop,
calculeert tussen ogen en mond mijn dichterkop.
Neen, neen-neen, ik kus
nog niet de brievenbus!
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Violet
Mijn zuster heet Magenta
en ik heet Violet.
Des nachts gaan wij uit dromen,
liefst aan een dichterbed.
Zijn zij nog niet gekomen,
mijn donzige Idoline?
Ik heb nog niets vernomen,
ga zelf maar zien!
Wees mij nu niet zo teer,
met zulk jaloers gezucht!
Zij zijn maar kleurstof met lucht
en jij bent voor mij, dichtend heer,
verf en nog iets meer.

Yellow Ochre
Wandelen op zand en dan vinden
twee schoentjes in lichtgele oker.
Vragen: Alweer een nieuwe beminde?
en dan struikelen over een volle koker.
Heeft die Beminde hem misschien verloren?
Wat zit er in? Bel aan! Ik onderzoek.
Zou die Beminde de bel wel horen?
Trek nog eens! Een zonkleurig gazen doek?
Geuren van duizend weken zweven uit het gaas.
Ik sta te trappelen om mijn tijdverlies.
De deur gaat open met modern geraas:
O nee, merci, die deur dicht! Ik verkies
niet meer een beminde met dubbele broek!
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Pink Madder
Een rose vlakte vol karmijnen popels bouwend,
elk blaadje stempelend met een zon
en na die artistieke daden overschouwend,
of er iets beter en schoner kon;
door wolken citroenvlinders in weemoed-terts
langs de bomen laten ruisen mijn verdriet
naar lila heuvelrijen, liefst het verst
in de apotheose van het oranje verschiet
en dan een liefste te hebben, spottend: onder ons,
zoiets maak je eenvoudiger met bonbons.

Persian Blue
Een onbevlogen Perzisch blauw
straalt uit een broek, glanst uit een mouw.
Miljoenen bloemen aan struiken en bomen
en langs de randen van het gazon
zijn rose en lila niet te laat gekomen,
als afgesproken bij de bron.
Er zweeft een glimlach rond een wit gebit.
De wieling van een sjalendans daaronder.
Hoe heet de prinses, die om die tanden zit?
Verloor zij haar naam en danst zij nu er zonder?

Venetian Red
In Venetië hangen vele gordijnen.
Ik kom er niet achter staan.
Mocht de zon er eens door schijnen,
het ware met mij gedaan.
In Limburg was eens een deur om in te gaan,
daar is nu een rood gordijn gehangen.
Ik kan er wel langs, door ze open te slaan.
Maar die eenzaamheid van mijn wangen!
Dan nog liever een brief met dit in rood schrift:
mijn pen is mijn dolk en mijn inkt is vergift!
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Lemon Yellow
Een glans met een geur van citroenen
heeft de zon me in een hand gelegd.
Zij reed door en miljoenen
kregen het evenzo gezegd.
En zij die haar goed begrepen,
hebben die glans niet geblust,
maar met de wimpers saamgeknepen
gedankt en zijn kern gekust.
Verstrooid, heb ik maar half dit gedaan,
de helft van mijn mond vloog elders aan,
indachtig de spreuk van Idoline:
gedeelte vreugde is dubbele limonine!

New Blue
Voor een nieuw blauw rukt mijn fanfare uit
en ik weer naast de grote trom.
Mijn jongensvoeten markeren hun geluid
weer eens naast 't koperkorps en ‘Kom!’
roep ik naar alle kinderen langs de straat.
‘Kom mee!’ Ik ben weer kind-soldaat
en dien bij alles wat nu slaat
op vellen of blaast in koperen buizen!
‘Kom mee!’ Trap het gras en de plavuizen!
Om weer kind te zijn, is het nooit te laat!
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Gamboge
Een kleur ben ik om bij te schreien.
Ik ben niet lichtecht, dus niet geteld.
Toch een der brandendste in de kleurenrijen,
maar vast-in-zon? Neen! Dit oordeel blijft geveld.
Zo leef ik door de Zon verstoten,
ik moet in alles eenzaam achterstaan
en voor de schilderende idioten
altijd en overal in halfdonker gaan.
Een vogeltje op een tak troost mij met: ‘piet!
je bent niet het enigst schildersverdriet!’

Vandyke Brown
Het beeld kreeg al zo veel, nu zijn het de haren
met hun bekoring van kleur en geur,
met eigen vormen golven en gebaren
en stellend geen belofte teleur.
Mijn neus wordt een rose olifant,
hij verlaat het zo dierbare land
van de nek en ruik...
daar springt mijn olifant al door de pruik,
waarvan hij alle provincies kent,
met alleen mijn mond als concurrent!

Silk Green
Geen onderscheid meer tussen haar wangen
en haar kleed,
de koele zijde werd er even heet.
In het ademjachten tussenbeide
zuchten: nu je het weet
en ik je toch heb gevangen,
zeg het mij maar met zijde.
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Coral Pink
Geslapen heb ik op iets hards.
Het was geen halssnoer van rose kwarts.
Wel stonden er striemen over mijn arm
en punten, aanvoelend warm.
Ik heb mij op de rand gezet
en lang geschept met een gouden net.
Er zwommen paren koralen lippen
onder mijn bed door. Paren stippen
zonlicht gleden feestelijk met de monden
mee in almaar snellere ronde.
Duizelend staakte ik, tot mijn wangen
mij dwongen weer dat soort vis te vangen,
maar ongeschoren,
ging veel liefs in de ontmoetingen verloren.

Prussian Blue
Als ik de sabels van de iridaceeën
schilder met dit soort blauw en geel,
ze zet als coulissen aan vijver-zeeën
en gelijk naar links en rechts verdeel,
vind ik de stemming van de romantieke
vazen, soms met vergulde oren, weer
en onder bladerrijke parkmuzieken
denk ik me bij geliefden van weleer.
Maar buig ik me over de oude keramieken,
genietend stil van hun glazuur,
ik tref er niet meer zo die spiegelingen
van mijn ogen, als ik er in tuur
en ook de liedjes van de weigeringen
om leedvermaken van mij weg te zingen,
wellen niet meer uit mij met dat oude vuur.
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Primrose Yellow
Er zijn bloemen, die alles weten
van sleuteltjes. Daar moet ik naar toe.
Ik mag mijn boodschap niet vergeten
en herhaal ze, gelijk ik nu doe.
Sleuteltjes, mijn ogen willen,
hoe oud ook, terug naar hun jeugd
om een geel verlangen te stillen,
dat op kleuterniveau verheugt.
Dan durf ik weer jongensstouter staren,
niet al te on-opgetogen oud,
naar het Groot Blauw, door de Zon bevaren,
waar ik zo kinderlijk veel van houd.

Vermillion
't Is bijna twintig uur. Ik zit
voor een langwerpig blaadje wit
papier en vraag mij af: zal ik het doen?
Is dit nog uur, om over vermiljoen
te dichten? Is het dit wel voor blauw en geel?
Nu stoot ik tegen mijn rode pennesteel
en heeft het vermiljoen, dat kind van zonnen,
de halve weerstand van het duister overwonnen.
Moet vermiljoen zich jeugdig steeds gedragen?
Pompom Anadyomène gaf hierin groot formaat.
Zij wist te woekeren met haar rode gaven
en niet alleen met haar gelaat.
Ik kan het haar onmogelijk meer vragen.
Zij werd vandaag begraven.
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Chinese White
Lichtechte meisjes staan in het weidedal,
de kopjes witgesluierd tot de hals.
De wind verliet de maan om overal
te fluisteren: zij is niet vals.
De meisjes gloeien in hun elpenbenen
voetjes en wachten op de dageraad.
Zij roeren even met hun slanke tenen,
nu 't op een kerkklok traag vier uren slaat.
Ben ik zo vroeg, dit te bespioneren,
hoe al die sluiers worden zonneschijn
en hoe die meisjes teer-ruisend mediteren,
Kinderen van die Grote Ster te zijn?

Cobalt Blue
Wie meet met zeven octaven pastel
het blauw van de diepzee tot de top van de lucht?
En roert met een koel en toch innig spel
de stroomlijn der vissen en de keten der vlucht
trekvogels, langs het diamanten groen
van de maan, voor het koude seizoen?
Wie troost met de rust van zijn blauwe kleed
het vele psychische leed?
't Is de tweeling-broeder van Emerald
Cobalt, de zielsvriend Cobalt!
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Purple Lake
Koop ik mijn penseel een purperen pantoffel,
zwerend: dit is een kleine Venusschoen,
dan treurt zij om haar solitaire staat of wel
zij klaagt: wat moet ik dáarmee doen?
Je spot met mij. Venus had twee benen
en ik heb er maar één!
Ik kan je moeilijk een van de mijne lenen,
het andere van mij is dan alleen.
Danseresjes huppelen op tien tenen
en ik, ik heb er géén!
Ik koop om jou nóg een penseel, mijn zwak,
en schilder met je beiden tegelijk als paar.
Dan wel een in een andere kleur van lak
en met een andere tint van haar!!!

Light Green
Meigroen van de weide en miljoentjes
witte sterretjes gele hartjes, meizoentjes
en de reuk van de groei op het land
tussen lovers vol vogelgefluit.
Mijn zeldzaam haar is er weer van vol,
ik kam de geur met verliefde hand.
De wind voert onder de bol
van de zon zijn kunsten uit.
Als ik nu ál die witte bloempjes had
en ze meenam naar de stenen stad,
zou ik gelukkiger zijn?
Heb ik niet juist, als weggegooid, ontmoet
een tuiltje, vertrapt door een paardevoet?
En nog wel in de zonneschijn?!
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Rose Doree
Voor zulk een dal met zulke rozen
in zulk een zon doubleer ik de zanger
in mij met een behanger.
Maar wek ik de rozen niet uit hun sluimer?
Ik kan toch als een echte zonneschijn-schuimer
de webben van het licht al vangen
en drukken tegen mijn wangen,
om ze straks met rozen te behangen!
Neen, zelfs niet even licht alleen, hoe ook verguld!
Ik kán niet meer van ongeduld!
Ik moet de rozen voelen, half-onthuld
uit de gazen van het verlangen
om de bevrediging met zulk een zonneschijn
in zulk een dal met zulke rozen Eén te zijn.

Light Grey
Ik hoor vrouwen zingen en het is weer voorbij
met mij.
Ik vraag niet naar de zin van hun wijs,
ze is grijs, blijft vrouwengrijs.
Toch wil dat zingen niet weg voor mijn oren,
eenmaal uit een vrouw geboren.
Graag betaal ik het geluk het nog te horen,
maar vraag mij nooit naar de prijs!
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Lamp Black
Ik kom door de roetkleur van de Nacht
bloeiend over alle gebouwen.
Ergens word ik toch verwacht
bij de kegelkoppigste der vrouwen.
Zij gaf mij een kleine diamant,
als kroontje op een zilveren stift
en zei: zo vind je wel mijn land
en mijn raam, waar je dan op grift
de negen letters van mijn naam
en de zeven tekens van mijn faam,
maar let op, waar door de zwarte mist
zich menigeen in de weg vergist!

Magenta
De firma is uiteengegaan.
Magenta & Violet bestaat niet meer.
V. was te blauw en M. te rood,
verwijten heen en weer.
Hoe vaak wordt niet het rood begeerd,
gloeiend in anderer kleed
en het frigidaire blauw geweerd,
of dat alleen de nacht presteert
en niet zenuwsterkend genereert?
Maar ik blijf midden op de wip
en glimlach links en rechts een stip.
O, M.! O, V.! welk een pruilende lip!
Wat krijg ik, als ik slip?
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Horizon Blue
Horizons heb ik altijd graag geschilderd
en hun teer blauw ontroerd op doek gelegd.
Woeste buien werden in mij gemilderd,
nadat ik me voor een kim had uitgezegd.
De bomen hebben hun takken dan gekruist
en hun applaus heeft heel het dal doorruist.
Dit blijft me een troost, mijn hele leven
liep ik horizons na. Ik heb gefaald.
De vreugde er in te slapen werd mij nooit niet gegeven,
ik heb er nooit een ingehaald.

Green Bice
Dit is geen verf meer, dit zijn lichtende
glimwormpjes in een hete nacht.
In 't schaduwgroene gras verplaatsen de dichtende
lantaarntjes speels en zacht
de chemie van hun lampmuziekjes met sprongen,
als wordt er niet alleen gezongen
met licht en geglansd,
maar ook gedanst.
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Raw Sienna
Gekomen aan het eind van mijn
persoonlijke herfst vol zonneschijn
ruik ik nog eens jaartallen uit
mijn jeugd, al ritselt de kleur van verval
in geelbruine tinten overal.
Geen kenmelodieën, geen kengetal,
geen hoorn, geen harp, geen fluit,
geen strijkers gesteund door bazuingeschal,
maar wilgeloof haast in regen verteerd,
met beukeblaren geaccentueerd,
ik droom ze nog om tot tapijt.
Ik meet de maat met vereenzaamd hart
tussen de stammen in lijkdienstzwart
en klaag de Winter aan,
tot naast het herfsthuis in een vergezicht,
begeleid door het groot-orgel van het licht,
de belofte van Lente komt staan.

Olive Green
Zo tussen vieren en vijven,
als het eten goed is verteerd,
heb ik zin met mijn wangen te wrijven
oorbellende olijven,
waar heb ik dit toch geleerd?
Op welke school is mijn mannengeest
voor dit verheven spel wel geweest?
Ik bezit zeer vele papieren,
meest met gedichten er op
en soms met letters, die versieren
het erkende zwieren van mijn kop.
Ik vind er wel de bul niet bij
van doctor in de olijven-wrijverij.
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Scarlet
De man-kant en de moeder-kant, de mode,
tussen die drie een scharlaken doek.
Is 't zijde? Fluweel? Al naar de code
van wat ik zocht eens en nu niet meer zoek?
Een vrouw becijferen uit de getallen
zwevend in haar ogen of op haar mond
en voor de som van dit misleidend welgevallen
vluchten voortaan! Niet straks!! Neen, terstond!!!

Honeysuckle
Gehuwd met een geur
heeft een honigende kleur
haar welriekende armen geslagen
om de lieve, vertrouwde lucht.
Ik heb er mijn neus voorbijgedragen,
een keer heen en weer en nog een keer
met al het verdriet van een gekke mijnheer
en reeds om het eind van de zomer gezucht.

Naples Yellow
Het kind neuriet in zijn onschuld door
en pleegt valsemunterij.
Een streepje er achter en één er voor
en nog een cirkeltje er bij.
Alles in het mooiste geel gekleurd,
met oog voor de gelijkenis
nog eens omgekeerd en weer gekeurd.
't Is af, en hij weet nu hoe rijk hij is.
En dadelijk er na zijn groot verdriet,
want Moeder wisselt zijn gouden tientje niet.
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Brown Ochre
Wij zijn maar verf en niet allen even mooi,
wij zijn van de verbindingskleuren.
Wij geven de kracht om te dragen de tooi
van tinten, nauw meer vlees en eerder geuren.
Wij zijn van de schoenen en wij dragen
de bloemen, waar zij moeten zijn.
Wij zijn gewoon van alle dagen
in regen, maan- en zonneschijn.
Maar zonder ons komt nòch de tover,
nòch heel de optocht van het plezier
der feestelijke kleuren over
het proza van het menselijk vertier.

Viridian Green
Was ik insectenklein, ik kon
hier wandelen om en om
de bladeren in de volle zon
en langs de blekergroene kolom
van de stengels klimmen in spiralen.
Ik kon mij dekken met een groene hoed
en buigen over de rand van de regenkom
gebleven in een rondend blad.
Staat hij mij goed?
kon ik mij vragen met afwachtend ademhalen.
En kan ik er mee pauwen door de plantenstad?
Kan ik er mee rusten langs de luie rivier,
ruisend als harpenwater?
Ik luister... het antwoord is nog niet hier.
Komt het wel, later?
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Ultramarine
Daar sluipt de maneschijn
weer in een sleutelgat
en heel de deur wordt al ultramarijn.
Zij heeft het een volgende deur gezegd
en de deuren van de hele stad
zijn nu met ultramarijn belegd.
Maar ik ben ook van over-zee
en doe aan deze blauwe mode mee.
Hier is mijn ultramarijne hoed.
Spiegel in de deur, hij staat mij goed.
Hier is mijn blauwe overjas,
mijn blauwe broek, mijn blauwe das.
Ik hecht niet meer aan mijn mensenfaam.
Lapis Lazuli is mijn naam!

New Yellow
In ieder stukje verf kijkt een vader
naar zijn kleine zoon, die kleurt.
Plotseling schuift hij nader,
het is gebeurd!
De kleine trof met zijn penseel
gelijkenis. De bloem gaf zich geheel
en uit haar bloeit nu naar iedere ader
van kind en vader
over de glorie van het Nieuwe Geel.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

351

Rose Madder
Eens komt het eind aan al mijn mooie kleuren,
als nu, en dan de doodsdienst zonder fantasie.
Misschien dat rose en gele bloemen geuren
rond het kadaver van Pierre l'Englouti.
Geen witte, geen in lila, geen in blauw
en zeker geen met geuren van de vrouw.
Kom, kom, ik leef nu nog en ik wil
voor 't laatst eens kijken door mijn rose bril,
als toen ik mijn eerste boompje tekende
met meer dan rose appels naast een beek en de
kimmen van uit mijn kleine bed
hoorde in muzieken van oranje en violet.
Mijn tijd is om! Als alle wijzen en dwazen
moet ik gaan. Van heel het mensenspel
neem ik afscheid door mijn bril met rose glazen
en wuif ik de Grote Verfdoos Aarde en Zon voorgoed:
‘Vaarwel!’
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Maastricht en ik
Een polyptiek
1956

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

355

Luchtruim angelussen
't Is middag. Mijn hoed wordt blauw.
Zonlicht hangt bellen om mijn oren.
Mijn mannenhart is haast van vrouw,
zo heb ik het weer aan mijn stad verloren.
De kerk- en burgerlijke torens,
geëmailleerd aan het kokend azuur,
staan op een ondertoon van hoorns
in varende klokjes van vuur.
Reeds tel ik het eerste driemaal drie
in een luchtprovincie boven Maastricht,
als de gelijke melodie
met andere timbres, gericht
door de wind, aanwaait van achter Wijk.
Ik voel me ineens naar boven drijven,
trek mede in litanieën campanulen rond,
met zin om eeuwig zo te blijven
en te prevelen met blauwe mond.
Ik meen me opeens gelukkig en rijk,
nu ik in deze paradijzelijke zinging
de muziekjes der Angelussen vergelijk.
Ben ik tóch jury op deze hoge reis?
Waar is de oorkonde en waar de prijs,
of is 't geheel hier buiten mededinging?
De zon gruizelt uit naar het dal
der stad en de glijdende schaal van de Maas.
De poëzie der Angelussen kroont nu overal
daken en bomen met haar gouden M,
tot met 't verklingelen van de laatste klokjes-stem
zijgt uit de werkelijkheid het schone waas
en ik met droge mond
weer sta op de begane grond.
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Stationstraat
20 mei 1895
Verdriet om een koninginnetje
Daar sta ik met mijn bouquet
en mijn oranje-sjerp voor mijn klas.
Het is nu ernst. Er wordt op mij gelet.
Ik adem in een klok van glas.
Zon danst door de waaiers van de bomen
met vlaggetjes oranje, rood-wit-blauw.
De stoet moet dadelijk komen.
Ik schijn onzeker, ik vertrouw
mijn hand niet meer. De rozen
beven tussen de groene vulling even.
Onder mijn schouders zinkt het zorgeloze
weg om dit gecontroleerde leven.
Daar is de stoet.
Ik weet, hoe ik nu driemaal nijgen moet
en mijn bouquet moet reiken.
Maar niemand weet, hoe ik mag kijken
van zeer nabij, dan ik alleen.
Ik zie mijn rozen en de papieren kant
rond mijn bouquet al in Haar kleine hand.
Maar neen,
al zie 'k een mooie hand in lila schijn,
zij kan niet van het Koninginnetje zijn.
De jongens staan aan de kant der Regentes.
Ik sta verkeerd, rose als een bes.
De bloemen, vlaggen en muzieken van de dag
helpen mij niet. Ik heb de tegenslag!
En stil verpleeg ik mijn kinderlijk verdriet:
mijn rozen kreeg het Koninginnetje niet!
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Henric van Veldeken-plein
Lente-avond
Om de lippen van Henric van Veldeken
zweeft een ijle geur
uit het geruisloos veldkers-geweldeke
in zijn lila kleur.
Naast de maan is het tijd dit te merken
op het pleintje in de schaduw van Sint Jan,
nu de jonkheid tussen de kerken
kust elkander tot vrouw of man.
Er is wel een stille getuige,
de Man met de Lila Hoed.
Hij glimlacht om al dat zuigen
en vindt de Schepping weer goed.
Maastricht is één Grote Liefde,
voor wie het Leven belijdt
en zijn gang nog niet ontriefde
aan de Tekenen van de Tijd.
In liefderijk mededogen
nog een dichterlijke zucht?
Er wordt nog een mond bewogen
en Veldeken kust de lucht.
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De torens van Maastricht
Nachtverlangen
De heren torens hebben mij vannacht gegroet!
De maan vloog blank en breed. De lucht was goed,
als groen likeur groot over 't dal verzaamd.
Er klonk een ruime klank, ook klok genaamd.
De blauwe dijen van de huizen blonken.
De ronde borsten van de bruggen zonken.
Er zwol een naam uit iedere stratenvouw
mijn zoekende ogen langs. Die naam was: Vrouw!
Zo zong ik het voor acht en twintig jaar.
Is de lucht nu niet zo goed en klaar?
Wordt Maastricht dan niet meer beleefd,
als de Stad, die één Grote Liefde heeft?
Maastricht beleeft nog eeuwig haar begin,
maar ík... mijn lichaam sluimert langzaam in.

Stadspark
Avondstemming
Ik luister: niets. Bloemen wuiven.
Toortsen van kastanjebloesems gaan
wit-donker voor de sikkel der maan
op rhythmen van de wind, als schuiven
vrijende stomme duiven.
Bladeren laten zich aan elkander horen.
Wat kom ik hier eigenlijk storen?
Staan mijn ogen binnen mijn gezicht
met de kleur van de nachten
in de parken van Maastricht
nog op iets aparts te wachten?
Iets onder kleine
of onder boeren-jasmijnen?
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Onze Lieve Vrouwe-basiliek
In de kapel van de ‘sterre der zee’
Eerst heb ik alle lichtjes geteld,
ook die in de ogen van Onze Lieve Vrouwe
en het Kindje en er mijn schedel gekweld
met te zoeken naar groene en blauwe.
Toen heb ik met mijn tong gebeden
op de kralen van de tanden in mijn mond,
tot een slanke schaduw kwam gegleden
naast het lichaam, waar ik in stond.
Lang heb ik naar een hals gekeken
en heel de ronde van een nek,
of niet het bekende teken
mijn ogen weer maakte gek.
Was ik dan weer bij haar wangen
en nog wel in de kerk
en werkte een oud verlangen
nog even sterk?
Het schenen haar blauwe haren,
het leek de schelp van haar oor,
eer het andere wangen waren,
dan die ik met haar verloor.
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Oude brug
Carnaval
Ik zoek het Lenteschip. Ik wil
weer in de vaart met allen.
De winter is ook mij te stil
voor mijn letters en getallen.
Er moeten bloemen zijn en blaren.
Er moeten lippen zijn en haren.
Er moeten... ja, wat moet er niet,
voor wie de einder zo nabij zich ziet?!
Een mengsel van parfum en prei
waait zonderling-prikkelend over mij.
Al is het opium voor mijn verstand,
het is de zeelucht van de groei,
het is de graslucht van het land,
het is de driftsfeer van de bloei.
Zo stap ik voort, bekijk de maan.
Er onder komt een hele wereld aan.
Gestalten, onder loos appèl,
joelen van weerzien en vaarwel.
Razende mensenwal, breed als de brug,
schouder aan schouder, borst aan rug,
schrijdt aan. Er blijft geen plaats voor mij,
ik moet hier weg, kan niet voorbij.
Matrozen zijn het, matrozinnen.
De mars der stappen dreunt. Zij zoeken, als ik,
het Lenteschip van het Ogenblik.
Maastricht is weer één Groot Beminnen.
Over straten en bruggen bonst en gonst
weer de verchristelijkte bronst
en Carnaval
voltrekt zich overal.
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Maastrichter Brugstraat en omgeving
‘La belle verrière Maestrichtoise
Ik word gezogen
naar de haven in die ogen
van dat meisje uit een smalle straat
en voor de wimpers, die de randen sieren,
denk ik aan blauwen van de glazenieren,
eer ik begrijp, waar het om gaat.
Hoe heet je ook weer?
Sigaretten, mijnheer?

Havencentrum
Ballade
Een man zit boven de loswal te zingen.
Een oud lied. Nog grijpt het aan.
De vrouwen aan de overkant dwingen
zich vergeefs het te weerstaan.
Het gedruis in de haven begeleidt
het refrein. De sfeer van de zomer vrijt
met de scheepslucht rond die ballade.
Hij beminde haar teer en mist haar nog zeer,
al had zij hem nog zo verraden.
Toen kwam zij terug, schoof haar schoentje weer
tussen zijn knieën en vleide om genade.
Haar schoentje heeft hij niet weggeschoven.
Hij stond op, geen woord, is weggegaan.
Hij sloeg haar niet eens het onderste boven
en dát heeft het haar aangedaan.
Het rood van haar wangen schrok uit haar gelaat.
Hier werd Maastricht één Grote Haat.
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Aubade in de binnenstad
Goede mars
Een goede mars
voel ik dwars
door al mijn scharnieren
bij het gaan door lucht en licht
naast het corps hout, koper en slag.
Ik weet niet wie het gaat vieren,
maar ik trek mee in dit daverend gedicht
van muziek en wind in de vlag.
De trombones verruimen mijn borst.
De clarinetten spotten met mijn dorst.
De bekkens concurreren met de zon
en de donder met de grote trom.
De huizen tinten weer inniger.
Het groen van de bomen geurt vinniger
en de zon straalt over de straat
wangen van een gedecoreerd soldaat.
Uit de bekers schettert het eendrachtig.
Mijn benen verjongen zich en loven
zonder mond, wat ik aandachtig
hoor in de komieke grove
bassen, zo veinzend als waarachtig.
Nog eens beleef ik de harmonie,
of ik vergulde partijen draag
en 't gewicht der muziek met mijn schouders schraag
in de stoet der klinkende buizen.
Maar niet, tot ik van de huizen
de nummers weer dubbel zie
en wel, als wij gaan een straathoek om,
met een glimlach groet de grote trom.
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Vrijthof
Sint Servaas-processie
God gaat rond Zijn Adem in het Brood
voor ons met ons in de rij.
Hij denkt toch anders over de Dood
en wij, wat weten wij?
Wij menen te zingen in groot koor,
maar worden vóór ons klein verschiet
al expressief om aanminnig oor
naast mond, die litaniet.
Zo wordt onze tijd door God verleid
en een enkeling voelt bewust,
hoe kunstzinnig hij hier wordt voorbereid
op de Eeuwige Rust.

Wijker-grachtstraat
Tussen de scholen
Ik fluit een stoot, dan tel ik een en twee,
telkens herhalend heel de stille straat
en gluur aandachtig rond.
Doet niemand mee?
De scholen zijn aan. Gaat
er dan niemand anders met een mond
vol tonen, om te vervolgen wat
ik zo begon?
Maastricht, waar blijf Je, Muzikale Stad,
met al Je fanfares en Je koren?
Kún Je Je dan niet laten horen
en dat in zulk een Juni-zon?!
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Stationsemplacement
Duiven
De korven openen hun mond vol duiven.
In het zomerblauw heft zich een boom
klapperende vleugels. Breder wuiven
de takken uit in zilver, rose en room.
De schaduwen van de enkelingen
roeien de rode gebouwen grijs.
Waar de blauwe rails tot bochten kringen,
aarzelen de groepen vlak voor de reis,
eer zij zich wikkelen, gestaag
zwenkend, in het sluierend luchtgordijn,
tot me om hun vleugels plots siddert de vraag:
Kan dit geen nieuwe rampvlucht zijn?

Avondronde over de twee bruggen
Tel-manie
Ik telde de mensen op de Nieuwe Brug,
de vrouwen per borst, de mannen per rug
en glimlachte om een meerderheid,
waarop ik niet was voorbereid.
De verbeelding blijft niet zo virtuoos,
als in jeugdroes van vuurpijl en roos.
Opeens werd in mij mijn tred versneld
om 't geruis in mijn schedeldoos.
Op de Oude Brug heb ik niet meer geteld.
Te veel zag ik er mannenmoede ogen
en voelde mij tot niets meer aangezogen.
Blijve Maastricht als stad
één Grote Liefde, ík heb mijn tijd gehad!
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Wilhelmina-brug
Verkeer en industrie
Twee fijne lijnen zingen naast het groot
verkeer der wagenrijen over de brug,
naar links, naar rechts, al naar stoot
rumoer de stilte in haar rug.
De menselijke verhevenheid
van de monden bloeit telkens op
en het schoonst wordt naar het licht gevrijd
met de meest geruïneerde kop.
Coulissen sterren en regenbogen
zonlicht in de glazuren
van faience, kristal en porselein
trekken met het stil poëtisch vermogen
van hun minuscule vuren
rond de stadskern hun gordijn.
Op wie van beide heb ik het meest gelet?
Op de beeldenaar der zielen of de glans
van vazen en schalen, nu de monstrans
van de zon de formaten zo verzet?
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Markt
Burgerlijke stand en finale
Ik hoor mijn lippen in de nacht.
Zij bidden niet, maar prevelen zacht
al van de dorst.
Ik tel mijn dorst van één tot tien,
schuif het gordijn om de sterren te zien
en druk het dan aan mijn borst.
Ver lichten nog ramen. Overwerk?
Wachten vrouwen op mannen die buiten zijn?
Naast de spits van een blauwe kerk
bloeit een sluiertje maneschijn
rond de sikkelrand.
Waarom denk ik opeens aan de Burgerlijke Stand?
Is 't dan niet daar dat durend brandt
de Lamp met Rood Veld en het Witte Licht
van de Ster voor de Ziel van Maastricht,
als één Grote Liefde zonder overleg,
verder dan van Hasseltkade tot Poort Waarachtig
en van Oostermaas tot Tongerseweg?
Maastricht, ik ga! Zo blijf ik Je indachtig!!!
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Maastrichtse suite voor Fernand Lodewick
1957
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Angelus in de beemden
De poëzie van het Angelus kroont
alle bloemen met een gouden M
en op de spitsen der bladeren troont
even een vonk van de klokjes-stem.
Ik mijd, nu de zon dit alles verguldt,
de zee van het licht. Ik bid en beid
naast de trillende gloed, die de klokklank omhult,
op een eiland van schaduw mijn tijd.
De kleur van de schaduw is steeds mijn kleed,
maar ik blijf voor de kleur van het licht gereed.
Misschien is er iemand, die bidt met mij mee,
in de stad bij de ‘Sterre der Zee’.

Verkeer van schaduwen
Van de mannen, glimlachend op de brug,
ben ik er één.
Waarom doe ik dat daar en wie lacht terug,
als ik er ben alleen?
Zal ik dat vragen aan de zon?
Aan 't profiel van mijn schaduw op het beton?
Maar lacht die niet mee
en wij samen voor twee?

In een scholenstraat
Ik fluit een stoot, dan tel ik een en twee,
telkens herhalend heel de stille straat
en gluur aandachtig rond.
Doet niemand mee?
De scholen zijn aan. Gaat
er dan niemand anders met een mond
vol tonen om te vervolgen wat
ik zo begon?
Maastricht, waar blijft je stille stad
en dat in zulk een zon!?
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Klokken onder de zon
Klinken de klokken weer van onder de zon
als in mijn speelgoedjaren?
Vroeger begreep ik, dat dit niet kon,
maar moet ik nu niet ervaren,
dat alle werkelijkheid pijnlijk is
en maakt oude kinderen onrijk
en dat al wat onwaarschijnlijk is
eigenlijk heeft gelijk?

Hittegolf
Soms kan het zo stil zijn in de stad
en ligt de brug haast verlaten.
Het gerucht van de schoenen en wielen - wat
is dat? - dempt op de straat.
Hitte regeert, er roert zich geen blad.
Twee mannen op het brugbeton
kijken omhoog. ‘Hoor je dat?
Pierre Kemp schiet weer op de zon!’

Pastorale d'été (Uw discotheek indachtig)
De herders worden te lui om op
hun hoorns te blazen.
Zij leggen zich met hun verhitte kop
tegen de groenen der grazen.
Zij nemen hun hoorn onder hun arm
en wuiven vaarwel naar hun schapen.
De hond is er toch en het weer te warm
zelfs om muziek te slapen.
Muziek moet nu haast nog zwijgender zijn
dan de zonneschijn,
of de hand van de droom waar die wordt gelegd
op het front van de herder, die niets meer zegt,
tot hij glijdt van zijn hoorn en zijn hond vraagt: Woe!
waar moeten de schapen naar toe?
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Angelussen vergelijkend
Nog tel ik dat intieme driemaal drie
in een luchtprovincie boven Maastricht,
als van elders de gelijke melodie
met andere timbres op de wind gericht
aanwaait van achter Wijk.
Na die trosjes trioletten drijven
litanieën campanulen aan,
met die vreemde zin om toch te blijven
waar ik zelf niet verder meer kan gaan
en nu de Angelussen vergelijk
op het blauw-om-lila van hun wijs
in schier paradijselijke zinging.
Ben ik toch jury, waar is dan de prijs
of is 't gehéél hier buiten mededinging?

Stadspark avondstemming
Ik luister: niets. Bloemen wuiven.
Toortsen van kastanjebloesems gaan
wit-donker voor de sikkel der maan
op rhythmen van de wind, als schuiven
vrijende stomme duiven.
Bladeren laten zich aan elkander horen.
Wat kom ik hier eigenlijk storen?
Staan mijn ogen binnen mijn gezicht
met de kleur van de nachten
in de parken van Maastricht
nog op iets aparts te wachten?
Iets onder kleine
of onder boeren-jasmijnen?
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Droom in het Jekerdal
1958
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Wie heeft weer de bloem
van de droom geplukt,
zo vroeg uit de maneschijn?
Wie heeft op de knop van de bel gedrukt?
Dat moet wel een haasje zijn.
Wie is uit zijn bedje opgestaan
om te tijdig door de nacht te gaan?
Dat is wel die kleine auto-baas,
het vriendje van de haas.
De nacht is anders nooit alleen,
de dichters gaan er meestal heen,
en die éne uit de Turennestraat
dwaalt er 's avonds vroeg tot 's morgens laat.
Hij komt bij dat bruggetje over de Jeker
en luistert beleefd, hoe het water ruist.
Hij vraagt aan de grasjes langs de oever: Zeker
nog slaap in de wuivende pluimen? Suist
er niet een klein nieuws op de klare wei?
Is er geen boodschap voor mij?
De halmen schudden van ja, zonder wind:
Er kwam hier een haasje en een kind.
Wij zagen geen haas meer in de maan
en dachten al: waar komt die hier vandaan?
En het jongetje, dat met dat autotje gaat,
woont ergens in een hagenstraat.
Zo heeft hij het aan het haasje verteld,
het haasje, dat bij hem heeft aangebeld
en hem nu vergezelt.
Daar komen de twee.
Je lijkt me bekend!
Vergis ik me niet, als je Folkertje bent?
Oom van de Versjes, u hebt gelijk,
maar stout ben ik niet. Kijk
eens naar de pantoffeltjes aan mijn voetjes!
Haasje heeft mij gezegd, ik moet zoetjes
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gaan langs de slapende bloemen
en er geen voornaam van bijen noemen.
Zijn ze thuis niet ongerust?
Ze hebben je ‘goede nacht’ gekust
en menen, Folkertje slaapt als een roos.
Raken ze wakker, wat worden ze boos!
Zover heb ik niet nagedacht,
de maan is zo goed en Vriend Haasje zo zacht.
Jullie hebben zeker al veel gespeeld
en het zakje met koekjes opgedeeld?
Wat is dat? Hoor ik een kleine sirene?
De bloemen schrikken allemaal wakker,
de kleinste staan al op hun tenen,
en waar de wei grenst aan de akker
schijnt niet meer alleen de maan.
Ik zie er veel lampjes heen en weder gaan!
Een klok slaat heel ver haar middernacht.
De nachtegaal heeft daar niet op gewacht
en zwijgt. Vele beestjes roepen in 't geruis
van de bladeren op de bomen:
‘Folkertje! Folkertje, ze missen je thuis,
gauw mee naar huis gekomen!’
Daar zijn ze! Daar, in de bocht van de weg
naar het pad en daar onder de heg,
langs alle kanten stuiven beestjes aan
en laten je niet meer verder gaan!
Daar is ook die vachtige bruine mijnheer
in tenue van een grote teddy-beer!
Nu ga je toch zeker weer mee, naar bed,
want die brommer heeft niet goed op je gelet.
Geef niet de schuld aan Haasje of de Maan,
het snorkende beertje, dàt heeft het gedaan!
Zwarte rijmen-meneer, laat mij dat besussen!
Ik ben sterk en niet bang voor een draai met
een kussen.
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Vriend Beertje, zo boos heb ik het niet gedacht!
Ben bang voor jongetjes maar zo in de nacht.
Weet je wat, wij gaan eens iets vertonen,
om, als ze dat thuis zien, te verschonen,
wie hun dit alles heeft aangedaan:
de zomer, de nacht, de beestjes of de maan?
Wij willen in mooie optocht trekken,
niet te luid om geen politie te wekken;
die gaat onze schone stoet niets aan.
Die heeft geen verstand van de zomermaan
en van de nocturnes der sterrenlucht.
Laat die maar speuren naar burengerucht!
Nu beestjes, wie kan het best trompetten?
Voorop aan de kop van de stoet en letten
op onraad en dan maar liever zwijgen,
wij trekken niet om publiek te trekken.
Wij gaan, wijl de schoonheid van de dromen
uit lichten van boven en ruisen van bomen,
uit watergekabbel en stilte komt.
Vooruit, teer geblazen en zacht getromd!
Zo keren wij weer naar de hagenstraat,
waar de tuin van Moeder en Vader staat
met Perzische bloemen in het licht van de volle
maan aan het wiegen en knikkebollen.
Wie heeft op de knop van de bel gedrukt?
Dat kan zo alleen Ted-het-Beertje zijn!
Zou het Brommertje toch zijn gelukt?
Kijk, wat daar staat in de maneschijn!
Wat een beestjes! Wel meer dan honderd!
Zijn wij toch wakker of staan wij verwonderd
te hangen als bloemen en slapen wij weer?
Wat een lichtdoorzeefde muziek en hoe teer!
En Folkertje tussen Brommertje-beer
en een zingende ‘Zwarte Mijnheer!’
Mevrouw, ik heb niet goed opgelet,
verontschuldigt zich Teddy-de-Beer.
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En ik vond de zomernacht mooier dan 't bed,
wuift glimlachend de zwarte heer.
Zij dit alles voor ons een klein letterfeest
en als Folkertje is verloren geweest,
dan hebt gij hem nu verwellekoomd,
ook al heeft de dichter dit maar gedroomd.
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Vijf families en één poederblauw
1958
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Famille Jaune
Eine ganz besonders reiche und delikate Farbenstimmung weisen die
seltenen Vasen mit gelbem Untergrunde (famille jaune) auf. Die Farben
sind zart gewählt und deuten im Rosa schon den Übergang zum Stile der
folgende Periode an.
OSKAR MÜNSTERBERG, Chinesische Kunstgeschichte, Bd. II, Esslingen
1912, S. 320.
Des jaunes et des verts clairs sont aussi utilisés pour les fonds, mais de
telles pièces, dites ‘famille jaune’ et, à tort, ‘famille verte’ sont rares.
DAISY LION-GOLDSCHMIDT, Les poteries et porcelaines chinoises, Paris
1957, p. 117.
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Afkomst
Als kind van de Zon,
met de fluit als peter
en de harp als meter,
zal ik wel blijven
op de bloemen schrijven,
al wat mij invalt over haar Licht
in de schijngestalten van een gedicht.
Ook als dat Licht niet mals is
en een prachtige leugen,
want als de Zon soms vals is,
moet ik dan deugen?

Argeloze zon
Naar de schaduwen van het lekkers
scheldt mijn droge mond zich vochtig.
Ieder nieuwe dag iets gekkers
en toenemend achterdochtig.
Al de bloemen vol prachtige lijven
van luizen, schoner soms dan een roos
en de zon blijft dit bedrijven
schijnbaar argeloos.

Caroussel
De zon is de rand van een spiegel,
waarin ik mijn haren tel.
Ik denk aan een aren-gewiegel
en word al caroussel.
Paardjes van mijn jongere dagen
galopperen in groepjes aan:
ik zie mij weer worden gedragen
en dan, dat ik al kan staan.
Latere ronden komen. Veel heb ik geleerd,
tot ik eindelijk ben: oud-geheerd.
Maar voor even, verguld op snee,
draaien de zon en de landschappen weer mee.
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Dichterschap
Op de brug sta ik door een rose papier
naar de zon te staren.
Is die gekke dichter weer hier?
Uit sterren en vrouwenharen
meent hij een harp te maken.
Hij betovert zelfs de klokkenspelen.
Daar is de volle uurslag al aan de zwier.
Hij laat zich door niemand bevelen:
ik ben er en ik blijf hier!
En komt de politie, zij plaatst aan zijn broek
een bord met dit strenge verzoek:
Verboden de dichter aan te raken!

Friseur
Nu de zon in boterbloem-gelen
met enkele ronde vonken ondergaat
en ophoudt met mijn dag te spelen
aan het eind van mijn lievelingsstraat
in de lucht, voel ik iets wiegen op mijn mond.
Het groeit van ovaal naar rond,
maar wil niet worden tot woord.
Of zij mijn dank ook zo heeft gehoord?
Ik heb weer iets van haar geleerd
en héél de dag narcissen gefriseerd.
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Geld-confectie
Mijn NU
staat in het licht te stoven.
De Zon gaat voor, ik blijf charmant:
Na U,
zeg ik en wuif naar boven
met mijn jeugdigste hand.
Die middag zijn wij ver gekomen,
nadat wij heel ver zijn gegaan,
tot bij een auto onder de bomen.
Daar stonden drie heren, gekleed in geld,
en werd over percentages verteld
en over metalen in de Maan.
De Zon en mij is dit bekend,
wij hebben ons liever afgewend.

Gordijnen-stil
Het is gordijnen-stil
daar buiten
over de bloemen. Een wil
om te fluiten
is aan mij voorbijgegaan.
Ik kijk er de bloemen niet boos voor aan,
wel die schuldige zon,
daar ik juist vandaag ook anders kon.

Ja, ik wil!
De zon heeft het langs de deuren gelezen
en vroeg mij: hoe sta ik hier stil?
Ik keek de zes kleuren van haar wezen
tot een bundel en zei: zeg, ik wil!
Je bent wel grappig, dichter, vergat zij haar zwijgen.
Wou je soms kinderen met mij krijgen?
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Jonge moeder
Het blinkt om haar neus van al het leven
door haar gegeven
en waar zij nu mee gaat
heel de breedte van de straat.
Zij drukt haar jongste kind
als afgesproken onderpand
wat zon in de hand
en koelt haar moederhitte aan de wind.
Och, moederneus en blinken
van de zon er om en er op,
ik heb ook nog een kinderkop!
Mag ik ook nog eens komen drinken?

Jongetje, appel en zon
Een jongetje speelt met de zon
en laat haar in zijn appel bijten.
Zijn rood haar heb ik meer gezien.
Het mijne blonk iets dieper misschien.
Hij huppelt al weg. Als ìk dit nog kon!
Maar heb ik mij iets te verwijten?
Dit te schrijven bewijst al mijn goede staat.
Dag jongen! Dag klokhuis en zon! Dag straat!

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

386

Licht en lila
Ik zit in de zon en peins voort
over mijn haren en die van anderen.
Met de eerste ben ik al lang akkoord,
aan de laatste mag ik niets veranderen.
Het zonlicht in veel van dat haar
is openbaar.
Soms tel ik zonder levensgevaar
lampjes aan het gloeien
bij vrouwen en meisjes, die zo bloeien,
dat zij dit toch niet worden gewaar.
Wel meen ik dan dat seringen
hun lila rond die lampjes verzingen.

Moeder de zon
Ik blijf er nog van staan!
Had de zon niet een kind op de arm,
toen zij onder is gegaan?
Mijn eigen arm voel ik er nog van warm.
Was het een meisje of een jongen?
Had ik maar niet gezongen,
ik wist het nu!

Onkundig van de ‘blauwe wimpel’
Boven een plasje regen langs de straat
worden mijn ogen weer kinder-groot.
Al is dat water maar driemaal mijn gelaat,
er zijn havens, daarin drijft een boot,
gereed om uit te varen naar het land Zeer-ver.
Wat nog duidt op mijn dagelijkse nood
is weg. Er gloeien namen van één ster
of meer en de mooiste boten heten Zon
en Orion.
Bij dit alles blijf ik een kind, zo simpel,
het weet nog niets van de ‘Blauwe Wimpel!’
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Teleurstelling
Een kind met ongekamd haar
hijst zich uit de schacht van een kandelaar.
Nu hij de ronde van de wereld ziet,
beeldt hij een onmacht van verdriet.
Hij dacht, dat hij er licht uitstralen kwam
en de wereld biedt hem een boterham.

Verdronken kandelaar
Lang heb ik met die kandelaar gelopen,
mijn hoofd werd moe.
Ik moest meer groeten en mocht meer kopen,
dan ik gewoonlijk doe.
Allen keken extra naar zijn vonken.
Hij gaf te veel licht,
mij te weinig gedicht
en daarom heb ik hem verdronken.

Voorjaars-activiteit
Uit de zon regent het pastellen
zijde-blauw en narcissen-geel.
Mijn hoed raakt scheef van het vertellen,
mijn vingers wordt het te veel.
Overal zwerf ik, bloemen schetsend
op de twijgen waar er nog geen zijn:
fragmentjes van gedichten zwetsend
oud-man-radeloos en kleuter-klein.
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Famille noire
Some of the finest Ch'ing porcelains are enamelled on the biscuit, such as
the sumptuous vases with grounds of green-black (famille noire), figures
and groups.
R.L. HOBSON a.o., The Romance of Chinese Art. p. 133, New York 1936.
Outre cette série de pièces imposantes (de monumentaux vases balustres),
une infinité de petits objets ont été traités en biscuit: objets pour le lettré,
etc.
DAISY LION-GOLDSCHMIDT, Les Poteries et porcelaines chinoises, Paris
1957, p. 117.
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Achterdocht
Oog-in-de-wand kijk mij niet aan!
Ik gaf je de rang niet van de Maan,
ik gaf je de rang niet van de Zon,
als ik die rangen geven kon.
Oog-in-de-wand, je bent steeds geweest
het achterste van de geest.

Concours hippique
Daar wordt een stoel een paard
en het tafelkleed een amazone.
Word ook ik ruiter en waard
te galopperen achter de schone?
Of draaf ik maar?
Kinderen lachen om mijn zeventig jaar.
De amazone ontvangt al de medaille in goud
en straks ben ìk blij met die van hout.

Distinctieven
De vorige minuut is al zo oud.
Ik ben haar haast vergeten
en reeds sta ik met mijn potje vol goud
gereed de volgende welkom te heten.
Mijn penseel vol distinctieven
beeft tussen mijn vingers. Sterren en chevrons
dansen op haar punt om rangen te gerieven
per honderdsten van een ons.
Voor mij geen goud meer en geen rood,
alleen nog het Zwart Kruis van de Dood.
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Doodsbericht
Dit is zijn doodsbericht:
hij ging over naar het Andere Licht
en heeft vandaag voor het laatst
aan zijn meisjes geroken.
Hij deed steeds gaarne hun plicht,
belovend, niet te komen spoken.
Op Aarde heeft hij het ook nooit gedaan,
dit was het verschil tussen hem en de Maan.
Dat andere verschil, tussen hem en het Licht
van de Zon, vervalt door dit bericht.

Durende nacht
Zal eens die durende Nacht komen,
waarvoor ik huiver en zucht?
Is mijn contact er met de bomen
uitsluitend een met mijn oren
en met Alles alleen in het horen?
Snuif ik nog maar het blauw van de lucht?
Moet ik dan bij het ruisen van de kleedjes
boven die hoge hakjes op de straat,
vragen tussen het musiceren van die treedjes:
Nacht, zeg mij welke kleur daar langs mij gaat?

Fase
Drie stukjes God staan voor de deur,
ieder met een hemdje in een andere kleur.
Ik licht mijn hoed en salueer
voor die fragmentjes, hoge eer.
Het stukje God-de-Zon ziet toe,
hoe overeerbiedig ik dit doe.
Wij staren voort en worden ballen
vol schichtende en splijtende kristallen,
tot wij elkander vallen aan.
Zo wordt deze fase weer ongedaan.
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Gewezen man
Ik ga maar weer met gordijnen spelen
en ze plooien naar het licht.
In de kunst mij groots te vervelen
hervond ik steeds mijn gezicht.
De overige tijd is niet verloren,
al heb ik dit vaker gemeend.
Kinderen worden met nieuwe armen geboren,
al zijn die nog ongetraind.
Ik ga maar weer met armen spelen,
dat is nog, wat ik kan,
tenzij ik mij wil met gordijnen vervelen,
als gewezen man.

Iets eenvoudigs
Het moet iets heel eenvoudigs zijn,
als de zon en met evenveel licht,
gemakkelijk te dragen in een klein
gedicht.
Te zetten op een donkere brug,
als ik onverwachts moet terug
en tot het zwarte water zeg:
wijs me toch de weg?

Levenslang
Wij kwamen en hadden niets aan,
als alle stukjes natuur.
Toen leerden wij in een hemdje gaan
en nadien het uur.
Wij liepen hogeschool bij de zon
en volgden de cursus ijzer en beton.
Bloemen zochten wij om ons liefste leed
en roemden wat goed was, schoon en waar.
En zijn wij eindelijk weer uitgekleed,
staat er voor ons een bordje sterren klaar.
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Maanpoortje
De avond is met heel zijn violet
te groot voor mijn klein geluid,
ook al zou ik blazen op een trompet
met mijn lippen gericht naar zuid.
Alles wat waard blijft te beleven,
werd daar reeds slapen gegaan.
In welke geest staat er echter geschreven:
mijdt het poortje van de maan?

Moederloos
Iets kijkt mij aan
uit een waaier leven op de lucht.
Het komt voor mij staan
zonder dessin van letters-op-de-vlucht,
zo van-zonder-rok-en-achter-huid.
Alles er aan is toch als uitgebuit
en wekt een wederzijds gemis
van zonder borsten en ogen en toch teer,
van als-de-laatste-vrouw-gestorven-is,
heeft de Dood geen moeder meer.

Nachtgebeuren
De nacht ruikt naar mensen met zwart haar.
Een motorloze stilte hangt aan de sterren,
even maar.
Reeds komen van verre
tussen de huizen
weer de gedruizen
van schroeven en wielen
en leg ik mijn schaar
om uit muizenzielen
bloemen te snijden weer
neer.
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Nieuwe ziel
Soms staan in de droom zes bedjes in gelid
en in ieder bedje sluimert een kind.
Ze zijn van regenboog en rusten in het wit
tussen gordijntjes, doorspeeld van de wind.
Niet die vervelende van op aarde,
neen, zijn mond is een sterren-textiel,
versierd met de over-behaarde
symbolen van een Nieuwe Ziel.

Portret van de maas
Ik sta voor het trage water en beken,
hoe vrouwenleeg ik ben.
De stroom werd een verlaten lijst,
waar niets in daalt meer, niet in rijst.
De Maas glijdt zonder fantasie voorbij.
Er is geen vrouw meer, die nog zwemt voor mij.

Ruimtevaart
Dan stap ik maar op dat vierkant balkon
en vaar de ruimte binnen.
In de diepte zinkt ergens rood de zon
met haar web van oranje spinnen.
Ik weet, dat ik nu dansen ga
en daarbij de sterren raak aan,
terwijl ik dwarrel of ik sta
met een grote teen op de maan.
Wel weet ik niet, waarom dit gebeurt.
Worden mijn hersens plots anders gekleurd?
Ik vraag dit niet; wie vraagt zoiets,
want ik en de ruimte weten van niets.
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Stèle
Vannacht heb ik bij het graf van een jongeling gestaan.
Zijn mannelijke delen had hij niet meer aan.
Ik vroeg hem: ‘Waar zijn zij gebleven?’
Diep zuchtte hij: ‘In het leven.
Wij zijn hier zonder durf en zonder wil.
Zo gaat het hier ook met de meisjes
en daarom is het hier zo stil.’

Sterren in aquarel
Heel de nacht hebben ideeën gebrand
boven het nuchtere, maanloze land.
Er kwamen geen brandweren spuiten.
Ideeën hebben geen ruiten.
Ze huizen maar binnen een gekke kop
en muizen dansen er bovenop.
Vraag ik mij: wat hebben ze wel?
Sterren in aquarel!

Uitvaart
De hele dag zie ik letters begraven.
Daar komen die zes en die vier van mij.
Al worden zij gedragen op zonnestaven,
ik ga er toch maar voorbij.
Ik glimlach, hoe ik dit beleven moet
en even licht aan mijn zwarte hoed.
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Voorhoofden
Twee voorhoofden komen in de zon,
het denkende en het ondenkbare,
dat eindigende en dat wat begon,
het wenkende en het onwenkbare.
Kleuren, om deze vleessoort-vellen
voorhoofdvormig na te vertellen
van een palet op een stuk doek,
zijn het, die ik zoek.

Weg van mijn attribuut
Mijn vingers zoeken in de nacht nocturnen
tussen al dat zwart en blauw.
Mijn neus vist naar geuren in urnen,
wel van accacia's, maar niet van de vrouw.
Waarom moet de vrouw daar ook bij zijn?
In mij leeft een man, die wil vrij zijn,
en weg van zijn attribuut,
al was het maar één minuut!
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Famille Rose
What is meant by Famille Rose?
It is a term applied to Oriental porcelain of the Yung Chêng and Ch'ien
Lung periods, decorated with a colour (mei kwei) or rose red which, I have
already explained, was introduced in the first years of the Yung Chêng
period, and was derived from a salt of gold. There are pieces which have
only a very slight amount of the pink in their colouring and there are pieces
in which there is a wonderful ruby ground or in which the rose-colour
forms the most important part of the decoration.
G.C. WILIAMSON, The Book of the Famille Rose, p. 92. London 1927.
La famille rose.
Le nom est donné à une gamme de tons, toute différente de celle de la
‘famille verte’, harmonisée avec une couleur nouvelle, le rose pourpré
(dérivé du chlorure d'or).
La vogue de la ‘famille rose’ va éclipser totalement celle de la ‘famille
verte’!
En même temps la peinture se fait plus réaliste.
DAISY LION-GOLDSCHMIDT, Les poteries et porcelaines chinoises, Paris
1957, p. 118.
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Aller wangen
Het verte-blauw van de landen
wordt al fijner.
De levensruimte voor kinderwangen
wordt al kleiner.
Ik kan er wel twee vangen
in de palmen van mijn handen
en houden tot ze nòg meer gloeien.
Maar wat doe ik dan met de roze en witte
schelpen, die aan de bloesems zitten
en nu bloeien?

Atleet
Boven zijn schouders blazen twee vrouwen
de erwt van zijn verstand heen en weer.
In deze dingen lijkt hij een lauwe,
zonder behoefte aan eer.
Maar als hun haren zijn borsten raken
worden de zijne daar woest.
Hij klemt met energie zijn kaken.
De touwen van zijn spieren kraken.
Wat nu?!
Naast filters hemelsblauwe
ogen blazen de vrouwen boven die touwen
de erwt van zijn verstand weer koest.
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Contacten
Van die vrouw zag ik maar één oog
naast de schouder van die man
en ik wist genoeg:
de achterkant van wat hij vroeg
en wat hij in haar ogen zag,
terwijl zij zich voorover boog
en eigenlijk langs zijn ogen lag.
Nog even keken
ze in elkander, bleven wankelend staan
en toen zij van elkander gingen, streken
ze elkander met hun schouder aan.

Dubbel oud
Nu de vrouwen zo gek van schoonheid zijn,
voel ik mij dubbel oud,
al ben ik nog niet van hout.
Maar om al die kleedjes van pudding aan
kom ik in belachelijke sfeer te staan
en doet mij mijn jaren-malaise pijn.
Eigenlijk moest ik voor de spiegel gaan
en me eens flink op mijn dwaas kaken slaan.

Expeditie
Nog altijd wil ik naakte jonge vrouwen
in vlaggen draaien en verzenden.
De roze en gele banen om de blauwe
maar altijd wikkelen en wenden.
Tot de minuut komt van de etiketten
en ik mijn speeksel mis, om die te kleven
op hun silhouetten
en dan eerst goed merk, hoe mijn handen beven.
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Femmage
Ik zag het. Ik kwam er juist voorbij,
gelijk altijd als Grote Argeloze.
Wat ik er zag, werd niet gezocht door mij,
alleen mijn neus zei mij: wij ruiken rozen.
Ik ruik nog meer, mijn neus; daar wordt iets groots vereerd.
Nietwaar mijn ogen, gij ziet het klaar?
Een jonge moeder wordt in het openbaar
geparfumeerd.

Grote objecten
Naar kamers, waarin constellaties kunnen
uitdijend wentelen, kijk ik op.
Nog ben ik van de dierenbloem en gunnen
moet ik vlinders landing op mijn oude kop.
Bij grote objecten mis ik graag de vrouwen,
in het groot zo weinig te vertrouwen.
Ik zit dus voor mijn groot object in groots gestaar,
maar luister naar twee roze vlinders langs mijn haar.

Hortensia-post
Als de hortensia's hun sfeer spannen
in roze schermen,
komen de witte vlinders er binnenzwermen.
Zij wieken aan in paar,
kijken eerst, als postboden naar
het nummer van het bloemenhuis
en letten op hun naast gevaar.
Zij luisteren naar het lichtste geruis
van en in de bomen, om de struiken
en als er bloemen nog niet wakker zijn,
strelen zij de gesloten luiken.
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Huishoud-air
Met de krullen van Beethoven in de
strengeling van Zuiden- en Westenwinden
en een neus voor de moderne stank
zet een jonge vrouw, bang iets te vergeten
en dit nu precies te willen weten,
haar boodschappenmandje op mijn vensterbank.
Gratis zie ik van achter de gordijnen,
hoe haar ogen inniger weer schijnen
van een vrede, wijl zij alles vond
en tussen de splitsing der gestifte lippen
hoor ik in korte zinnen glippen
de zingende bevestiging van haar mond.

Jonge weduwnaar
Hij is niet overal zo weduwnaar,
als waar zijn dijen beginnen.
Van het afwezige benenpaar
blijft hij het gemis bezinnen.
De liefde ruist al door héél de natuur
en hij ligt alleen van uur tot uur.

Leeg doosje
Iedere dag geeft de Morgen mij een leeg doosje
en na zonsondergang breng ik het even leeg
aan de Avond terug.
Alleen de Nacht is goed voor mij:
wil ik er wat nocturntjes in doen?
Graag, en als het kan: merk sluiertje-groen
met er tussen een slapend roosje.
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Neuzenspel
Wat zij met haar neus daar langs de neus
van haar liefste heeft gewreven,
gaat mij niet aan.
Vroeger heb ik ook wel zo geschreven,
niet eens op de neus van mijn keus
en misschien niet als Europeaan.
Het blijft een wijze van verwennen
om zich tussen de muziek
van de ogen te leren kennen
en een plezierige lichte atletiek.

Nieuwe hoed
Alleen vrouwen snijden gaten
in de lucht boven de straten
en nemen een lamp om na te gaan:
waar komt mijn nieuwe hoed vandaan?
Van zonnestralen geweven,
zo kort als een rozeleven,
met linttint van sikkel der maan
in heiige nacht haast ondergegaan.
Ik zou er om glimlachen kunnen,
maar vrouwen iets te gunnen,
wat doet hun krullen weer goed,
blijft getrouw mijn verlangen,
vooral als hun betere wangen
bedelen: hoe het moet?
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Pour mieux comprendre la dentelle
Buiten speelt alles haasje-over.
Roze tuimelt over groen, oranje bokst blauw.
De zon, wit-zonderhemd, trekt al haar doosjes open,
ook zij wordt geregeerd door de vrouw.
Paars is zo triestig en geel soms kleur van haat.
In de tinten der liefde werd het zo laat.
Om vlees en kleed trilt weer de sfeer
van de kant.
Voor fluisterwoorden is die te teer,
maar niet voor het spel met de hand,
die ijverig de ellen weefsel meet,
tot zij de zin van haar geste vergeet.

Toekomsthaar
Naast haar pop zingt het kind
zich al een haar-knappe man in de lucht.
Een man van zal moeten komen
gekleed in lente-roze en bloesemwind
om haar het wagentje voort te dromen.
De heesters lijken nog dor,
maar een kleur van vaders snor
en een gelijk vertwijgen
doen het kind glimlachend nijgen.
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Uniformen
Vermomde monden trekken rij aan rij
voorbij.
Ik houd iets in mijn handen om te schenken.
Wat ik hier zie, is niet om naar te wenken,
dus houd ik mij
terzij.
Alweer een vaan, alweer een band tambours
en nu word ik jaloers.
Hadden hun uniformen mijn geschenk in handen,
wat zouden al die gekke lippen branden!

Voorspel tot een driekante zoen
Een kindje zegt tegen twee ogen: kom!
Nu is het aan mij de kleur te weten.
Ook tegen een mond zei het kindje: kom!
Moest het dan eten?
Voor mij heeft dat eten geen belang en
alleen, hoe die ogen het boven die wangen
naar dat kleintje doen,
als voorspel tot een driekante zoen.

Zonsondergang
Daar over die heuvelen rond de stad
rijden camions vol rozen
en voor wie zijn moeder vergeten had
camions vol tijdelozen.
Maar bloemen regent het op de brug,
op alle daken en dalen.
Ik strijk ze weg van borst en rug,
wil ik blijven ademhalen.
Het is goed, dat er rozerood is en geel
maar dìt wordt zelfs mij te veel.
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Zuiver bloeiend
Ik wil een rustig roze-oranje zijn
om ergens in de lucht een bloem te worden,
zonder insekten en zonder venijn
en van een volmaakte orde.
Zo wens ik te zweven door het blauw
op zoek naar gelijken, die komen kunnen
en niet te droog van zon of te vochtig van dauw
zich een evenwaardig leven gunnen.
Ik mag er gerust bij klinken,
al naar ik zal stijgen of zinken
met mijn ideale toon,
tot ik zo nauwelijks meer iets ken,
tevreden, dat ik haast niets meer ben,
maar dìt héél schoon!

Zwart en roze
Onder de arm met die zwarte jongen
wordt haar bereidheid uitgezongen
over héél haar roze kleed.
Boven haar lendenen strelen de stralen
van wat hij voor haar mag ademhalen
en waar hij het van weet:
zij is gereed.
Hun ogen nemen elkander aan:
van kom en laat ons gaan!
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Famille Rouge
Les émaux rouge corail, ou rouge de fer dont l'usage se généralise, ont fait
désigner sous le nom de ‘Famille Rouge’, un groupe de pièces de la fin
de la période Ming.
JEANNE GIACOMOTTI, La Céramique, vol. I Extrême-Orient. p. 52, Paris
1933.
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De ‘lichte wind’ en de ‘avondrood’
Er is een lange toon
aan het zingen uit dit kind.
Laat het die los, er gaan bloemen dood
en daarvoor zijn de bloemen toch te schoon.
Hij speelt er vaak zijn spelletjes,
trekt aan hun belletjes
of dirigeert met hun kroon.
Dat kind komt steeds aan met de ‘Lichte Wind’
en vertrekt altijd met de ‘Avondrood!’

Donkerrood uit 1910
Vanmorgen heb ik een jonge vrouw gezien,
gekleed in donkerrood uit negentien-tien.
Ik was toen haast vierentwintig jaar
en had meer haar.
Rood heeft zich nooit in mij vergist.
Nog altijd ben ik optimist,
maar eerlijk: ik zie de verse knoppen
liefst in licht vermiljoen met witte noppen.
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Gordijn in de spiegel
Spreek ik met het gordijn in de spiegel?
Hoe gaat het met uw bloemen
in uw donkerrode nacht?
Moet ik er enige noemen
zonder nabedacht?
Gij moet er geen uitverkiezen,
ze zijn alle even goed.
Wij zouden er bij verliezen,
wordt éne apart begroet.
Wij kunnen beter zwijgen,
genietend elkanders schijn
en driemaal daags groetend nijgen:
dag dichter en dag gordijn!

Hartenaas
Mijn hartenaas keer ik al lang niet meer om.
Hij ligt niet vóór mij tot verwijt,
maar als een wenk: wees niet meer dom,
je weet toch alles van je tijd!
Ook dus kan hij mij dierbaar zijn.
Ik vertroetel hem op mijn bureau
en leg hem in de zonneschijn,
dat doet hem goed. Straks vlij ik hem weer zó.
Soms blijft hij liggen tot de maan
komt schijnen en onder ede:
's nachts ben ik vaker opgestaan,
gaan zien wat kleur die beiden sámen deden.
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Keldergat
Het blijft me een vreemd bekoren
daar bij het keldergat.
De zon heeft er in een web verloren
rood licht, in paars en groen gevat.
En voor de achtergrond van het fluiten
met het grommen van het stadsverkeer
gaan pijpen van broeken en kuiten
statig wandelen-doende heen en weer.

Niemand zeggen
Dit is een ding,
dat niemand ziet.
Ik zeg het u, vertel het niet!
Als ik om het nobele Rood zo zing,
staat er een blauw parfum-flacon
tussen mijn schrijfblok en de Zon.
Hoe dieper Blauw, hoe hoger Rood
en héél in het groot!

Rood
Dit is er: een blauwe lucht;
een wolk héél-wit in het groot;
een vlinderpaar in vlindervlucht.
Geen Rood!
Een meisje, met een gele doek
om de hals, op een verchroomde fiets.
Haar benen trappen in een zwarte broek.
Van Rood nog altijd niets!
Al vors ik verdrietig naar Overal,
toch weet ik dat Het komen zal!
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Spel op rood
Uit iedere kant van mijn gezicht
steekt het vlaggetje van een ander gedicht.
Aan mijn hartkant waait het Rood van het Leven.
Aan mijn leverkant het Zwart van de Dood
met het probleem van nemen en geven,
maar ik speel nog steeds op het Rood.
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Famille verte
La ‘Famille Verte’ est caractérisée par son décor polychrome où dominent
les verts (vert foncé et vert éméraude) sur fond blanc. La gamme colorée
comprend en outre le rouge de fer (rouge corail), le jaune, le violet
aubergine, le noir, un bleu souvent très vif appliqué sur la couverte et des
rehauts d'or. Le style est vigoureux, les coloris intenses.
JEANNE GIACOMOTTI, La Céramique, vol. I, p. 56. Paris 1933.
The ‘famille verte’ enamels, though eclipsed by the ‘famille rose’, were
not entirely suppressed; and they emerged again in a mixed palette of
transparent and opaque colours.
R.L. HOBSON, The Romance of Chinese Art, p. 133. New York 1936.
Les motifs des fonds ornés sont souvent empruntés aux soieries
contemporaines, brocarts et damas.
Il n'a pas été possible jusqu'ici de faire une étude systématique de tous les
aspects de la ‘famille verte’ ni d'en établir une chronologie.
DAISY LION-GOLDSCHMIDT, Les poteries et porcelaines chinoises, Paris
1957, p. 114-115.
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Bomengezelschap
Warme letters om rode planten
te zetten in groene brievengrond,
zoek ik voor de lege kanten
van mijn front.
Wie zal ook op zijn voorhoofd vinden
om te zijn: hoe een plataan
in gezelschap van twee linden
voor de Zon kan staan?

Dichtertje
Met een doos zonder fortuin
onder de arm rijdt de besteller
naar de lucht van het ruisende plein.
Een vogeltje vliegt zingend van kruin tot kruin.
Waar is mijn dradenteller?
Wat zou het voor dichtertje zijn?

Flora
Mijn geest ligt op zijn buik
te spieden naar de bloemen
en hoe de wind er neemt zijn duik.
De bloemen nog tot iets benoemen
heeft niet meer zin, hoe mij dat spijt.
Al lang ben ik mijn flora kwijt.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

415

Grafsteen
Daar is weer die sprekende steen,
waar ik niet mee vertel.
Hij schuift over land, als ik ben alleen:
‘Pardon, dat ik u vergezel.’
Mijn ogen ziet hij vol bomen staan
en mijn oren trillen van lovergeruis.
‘Waarom zwijgt gij steeds? Neem mij toch aan!
Ik ben immers uw toekomstig tehuis.’

Groen vuur
Wil nog wat zachter lopen!
In nachtdienst doe ik bomen open
en vul ze met groen gas.
Maar niemand mag mij storen
en geen mèns mag het horen,
dat ik het was.
Ik moet in mijn geheim bewaren,
hoe ik getuig voor de Natuur.
Straks komt de Zon gevaren
en zet de Aarde in één groen vuur.

Hinderlaag
Een groene vrouw met een tulband op
komt uit een struik gekropen.
Zij streelt de oren van mijn kop
en zegt: wij gaan het lopen.
En als ik het nu liggen wil,
al strelend met mijn tenen langs
de nagellak van je pedalen?
Dan zal ik je die mannengril
met welverdiende weigering ook eerste-rangs
betalen!
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In akkoord
Dat immense donkergroene blok
rijst weer voor mij op in de nacht
en ik moet er bomen uit kloven.
Traag, maar durend jaagt een klok.
Ik weet, hoeveel bomen er worden verwacht
van mij en wat ik daarvoor moest beloven.
Mijn gekheid is mij uit de benen
met alle muziek van mijn haren
gevaren.
Ik sta voor deze taak zo alleen en
al jaren.
Waarom?

In de groene schemering
Rijden die brandende sinaasappels nu naar huis?
Ik volg het even, maar ik ben thuis
in het geluk van mijn boekenvertrek.
Buiten razen allen zich gek.
Of willen ze op de rijweg lezen,
waar zij van hun eenzaamheid kunnen genezen?

Korte gedachten
Met een korte gedachte
voor al dat groene loof te staan
geduldig te wachten,
hoe het zal vergaan.
Het blijft goed voor mijn ogen...
Ik hoor Roland-muziek...
Of blaast een archeologe
op een trechter van band-keramiek?
Groene nuancen tellen, ogenfeest?
Hoeveel korte gedachten zijn dit nu geweest?
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Likeur voor zieke ogen
Er trippelen naar alle kanten
insekten over de stengels.
Peinzende bloemen en planten
vragen zich af: is dit weer Engels
van een nieuwe schoenreclame?
Er zijn insekten, die sleeën kunnen
héél zijig langs het ademende groen
en andere, die zich dansjes gunnen,
dat gaarne doen
en zich er niet voor schamen.
Zolang er is geen prooier naar hun bloed,
blijft alles zomers en goed
en kan de zon achter hun groen gordijn
een likeur voor mijn zieke ogen zijn.

Minuut
Sinds gisteren is niets meer gebeurd.
Alles gebeurt er door de tijd gekleurd.
De klok wijst, wat er is, anders niets
en iedereen overkomt nog het enige iets.
Veraf: twee bruggen over de Maas, een gaan
en komen vóór het Luikerland.
Nabij: twee vrouwen kijken elkander aan
en zien de middenstand.
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's Nachts in de juni-tuin
Mochten er soms bloemen zijn,
die meer willen schrijven,
ik kan nog wel even blijven,
ook in de maneschijn.
Geef mij de brieven maar mee. Ik weet
een brievenbus, die leeg wordt gehaald,
zodra al wat zich verstandig heet,
erkent te hebben gefaald.
Al zie ik er als een vleermuis uit,
ik heb contact met alle bloemgezichten
en word bijzonderlijk aangeduid
met...
waarom zou ik de sluier van dit geheim lichten?

Passant
Wie met zulk een klassiek gezicht en
edele schedel kan gaan
in de schaduw van de bomen,
ziet die meer gedichten
dan ik, tussen de bladeren staan
of komen?
Dat ik dit vroeg?
Ik zie er overigens genoeg
en het zal mij wel lukken
ze te plukken.

Redding
Boven het rijwiel spreekt een stem
met het verhaal op een autoped:
zij gleed in het water en riep op hem.
Hij heeft haar nog niet geheel gered,
als bij het groen van het laanbegin
het verhaal al gaat de schaduw in.
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Strafwerk
Ik zal het maar naast de bomen schrijven,
dan lopen de kevertjes er niet over heen.
Ik moet voor straf weer overblijven,
men trof mij aan in de lente en dat alleen.
Zo moet ik dwalen langs de zoom van de bossen,
tot er nog iemand komt, die mee wil gaan.
Mijn verzen groeien intussen tot trossen
en vinden geen middel meer van bestaan.
Ik loop maar op en neer en weer en heen en
de vrouwen vluchten zich langere benen.

Twaalf gezichten
Met elf van mijn vroegere gezichten
te zitten om een tafel lang-ovaal.
Te luisteren naar vroegere berichten
in eigentijdse dichtertaal.
Dan naar de klok te staren,
bedroefd, dat het dadelijk twaalf uur is
en de slagen niet vallen op haren
of wat ànders van weinig duur is.
Blij toch: zo is het leven vergaan
bij Oom Zon en Tante Maan.
Tot slot een postume orde:
Ridder-onder-het-Gras geworden.
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Powder-blue
Die Herstellung einer glatt gedeckten blauen Fläche war stets das
schwierigste technische Problem und ist niemals völlig gelöst worden.
Immer entstanden Wolken oder Flecken, so dass eine Unterbrechung durch
ausgesparte Muster oder durch Dekorierung mit Gold notwendig wurde.
Die Künstler der späteren Kanghizeit, also etwa vom Ende des 17.
Jahrhunderts an, benutzten die für Dachziegel schon im 12. Jahrhundert
gebrauchte Technik des Aufstreuens von Farbstoffen. Sie nahmen nicht
die gefärbte Glasur, sondern ein blaues Pulver, das durch ein Sieb auf die
Fläche gestreut und dann wie gewöhnlich mit durchsichtige Glasur
überzogen wurde. Auf diese Weise entstand das gepuderte Blau (bleu
fouetté, powdered blue).
OSKAR MÜNSTERBERG, Chinesische Kunstgeschichte, Bd II, S. 306.
Esslingen 1912.
Le bleu ‘poudré’ (dit aussi ‘foutté’ ou ‘soufflé’) est une spécialité de
l'époque K'ang-hi: vaporisé par soufflage sur la terre humide, il donne des
effets nuageux, de très fines mouchetures et une sorte de vibration à la
couleur. Très fréquemment, il est orné de motifs dorés.
DAISY LION-GOLDSCHMIDT, Les poteries et porcelaines chinoises, Paris
1957, p. 110.
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Anti-cyanose
Er zweeft in de laatste tijd veel blauw
door mijn gedichten.
Is iemand, houdend veel van blauw, gestorven
of waar ook gezworven?
Ik zoek in de raster van de gezichten,
die ongedurig langs mij gaan.
Ik grijp geen revers of halssnoer van een vrouw
en niemand houd ik aan.
Maar, Rood, ik blijf je trouw!!!

Blauwe aangezichtspijn
Wanneer ik erg eenzaam ben
en sta in de zon,
spreek ik met mijn schaduw over het licht
en voel dat als pijn in mijn aangezicht.
Vroeger woonden blauwe dingen
in de lucht, dingen van eeuwigheid,
maar als de wolken nu nog zingen,
is het van motoren en realiteit.

Blauwe getallen
Daar drijft een jongetje tegen de wind
zijn molentje rood-geel-groen.
Ik mis het blauw. Zo laat, als vroeg
is er dat toch genoeg!
Altijd wordt er iets met blauw te doen,
voor iedereen, voor de soldaat en het kind,
de argeloosten van ons allen.
Blauw heeft nu eenmaal andere getallen
dan molentjesgroen, -geel en -rood.
Maar juist als wij begrijpen, gaan wij dood.
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Blauwe muisjes aan blauwe kaas
De Grote Wereld doet weer gewichtig
met zonne-vlaggen en wiekende vuren.
Wat zijn onze ogen ondoorzichtig
om al die eeuwigheids-avonturen!
Behalve de opmars der agronomen
is alles dwaas,
nu toch maar blauwe muisjes komen
knibbelen aan blauwe stukjes kaas.

Blauwe waan
Ben ik nu al twee minuten dood?
Werd ik verwijderd van een schoot?
Ik vluchtte voor een vierkant blauw vuur
met twee handen en twee voeten,
dat met zijn navel riep: betaal je huur!
Alles is zo bliksemsnel gegaan,
er leek nog wel een blad om om te slaan,
maar het scheen nú te moeten.

Blauw licht
Weer heb ik mij in dat blauw licht gevonden
en alle bloemen kwamen op mij aan
met open monden
om ons te verstaan.
Maar eer wij dit volkomen konden,
werden wij vergaan.
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Dat is de nacht
Als ik die donkerblauwe hoed zet op,
ben ik de Nacht en niet alleen zijn kop,
maar al zijn daden, of die gaan
door zijn benen of met zijn armen slaan.
Eenlingen en paren kijken schuw mij aan
en fluisteren: dat is de Nacht...
dat is de Nacht... dat is de Nacht...
Door mannen wordt dit eer geloofd.
Zij ruiken zo fel niet met hun hoofd.
Maar de vrouwen leggen hun ellebogen
in luie posen op de lucht. Hun ogen
knipperen naar mijn donkerblauwe hoed:
als dat de Nacht is, zijn wij niet meer goed!

Eiland zingen
Ik ga in dat ondragelijk lege blauw
een eiland tekenen.
Zou ik niet eerst berekenen,
wat mij dit kosten zou?
Er moet iets komen in dit Niet-verschiet!
Ik blijf niet langer zo alleen!
Of zou ik het eiland ook kunnen zingen,
in de mineur der branding er om heen?
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Flacon eeuwigheid
Weer ruik ik aan de flacon
Eeuwigheid met als stop de Zon.
Met blauw parfum wordt steeds in de Nacht
het gloeiende dagazuur herdacht.
Moest ik maar niet zo behoedzaam zijn!
Er snijdt aan mijn hals iets als een lijn,
doch ik wìl niet de fles in! Ik heb aan de wand
of hoogstens aan de rand
van de stop al genoeg.
Dat was al wat ik vroeg.
Te veel eeuwigheid is niet gezond,
als kind rook ik reeds dit plafond.

Groot avondblauw
Naar het rozet van het Groot Avondblauw
staren mijn ogen met een taart-verlangen.
De koelte doet hun goed; er is geen vrouw
en de winden slapen met hun gezangen.
Ik weet: ik kan die lucht niet eten,
maar hoe noem ik dan mijn appetijt,
al wil ik overigens niet meer weten
van een onbewegelijke eeuwigheid?

Haar-reflexen
Het firmament hangt weer vol blauwe touwen,
onzichtbaar in het donker.
Ik voel ze toch en wil weer gaan vertrouwen,
zo strelen de vezels mij en het geflonker
van de sterren zweert: het is waar!
Mijn oude schedel laat zich niet bedriegen
door wat die blauwe touwen liegen,
hij weet: het zijn reflexen van mijn haar.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

426

Kooitje van plezier
Vraag mij niet naar mijn verlicht gezicht.
Ik speel met de lucht en bouw
er een kooi van het zuiverste blauw.
Maar voor u houd ik ze dicht.
Er zit een te mooi vogeltje hier,
een vogeltje van plezier.
Als ik het deurtje open doe,
vliegt het mij weg en word ik te moe
het weer te vangen.
Kunt gij dat nog van een oud man verlangen?!

Nachtverlangen
Ik glimlach tegen de tijd op de klok
en wuif een waaier medeleven.
Wij mogen elkander ook zonder rok
en zonder kosmetisch gegeven.
Maar straks zal de tijd mij toch dierbaarder zijn
op de wijzerplaat in de maneschijn.

Nachtzoen
Weer speel ik met die blauwe bal
op het plein van zon en maan
en kijk onderwijl het diep heelal
met al zijn sterren aan.
En alles aan mij speelt nu mee,
mijn armen en benen, twee aan twee,
tot van verrukking, niet door mij verwacht,
mijn mond plots kust de mondeloze nacht.
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Overconsumptie azuur
Al langer maak ik mij dit verwijt:
je gebruikt weer te veel azuur:
die begoocheling van eeuwigheid
met optochten durend vuur.
Waarom kan het niet anders zijn?
Er is een geluk in uiterst donker,
ver van die daden van geflonker
der levende sterren met hun zonneschijn.
Waarom ligt dat onstralende zwart
mij soms zo aan het hart?

Sterrenspel
De kinderen uit een andere straat
spelen met andere sterren.
Wie nu 's avonds uit wandelen gaat,
ziet dit al van verre.
Het is een opgaan van ballen licht
tot héél hoog boven de daken
en elke bal trekt een ander gezicht
van kinderen, die zich anders vermaken.
Maar Venus en Mars brengen klein schandaal,
want de kinderen mogen hen allemaal.
Er is dan geen voorrang meer voor één straat
en de ouders fluisteren: het is weer zo laat.
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Stamelenden
Een menselijke suikergast,
zo glas en grijs,
sluipend en wijs,
staat voor een bezwamde bast
mij aan te staren.
Ik licht hem dadelijk in
en begin
met de kleur van mijn haren.
Wachtend wat van zijn kant komen zal,
hoor ik al
zijn stamelen voor het stamelend heelal.

Uitstel van betaling
Ik heb de sterren nog niet betaald
en zij schijnen al zo lang.
Mijn schuld krijg ik nooit achterhaald
met rijmen en gezang.
Als ik eens wat lucifers in rood en groen
voor hen liet branden,
en schijnen liet op mijn lege handen?
Zou ik dat maar doen?

Vertegenwoordiger
Daar loop ik weer met mijn blauw papier.
Dag zon, dag maan, ik ben weer hier!
Ik kom van een verre industrie.
Ik verf met sterren; mijn monsters zijn
met Melkweg-stelsels in harmonie
en ook met komeet- en planetenschijn.
En nu niet lachen, of ik loop
nog harder weg, dan ik verkoop!
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Vonken-deur
Ik heb mij een deur van vonken gebouwd.
Ik moet toch ergens door heen
om weg te raken uit dit geblauwd
heelal met zijn solfer van ‘Neen!’
Als ik nu in die deur blijf staan,
kan het heelal er niet meer door.
Hier helpt geen vleien van zon en maan,
geen liedjes van sterren-kinderkoor.
Ik ben van die deur, die deur van mij!
Ik blijf voor het Rood, die kleur voor mij!!!
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Ballet de coeur
1959
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Proeve van een suite
voor
LILY MAESSEN en
HARRY G.M. PRICK
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A
Entrée romantique
Is het nog ver van hier naar...?
Ziet U achter die boom die lantaarn?
Vraagt het daar aan de eerste vrouw,
die komt naar buiten.
Ja, daar, waar het licht kaatst in de ruiten,
is altijd iemand thuis.
Als gij er belt, hoort ge eerst een ijl geruis
van het gordijntje voor het luikje in de deur.
Wel wordt erg gelet op uw kleur,
maar als men er de bloem van de schemering ziet,
die ik u hier ten geleide bied,
laat men u gaarne in
en geniet gij er zeer naar uw zin.
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B
Couleur de chair
Weer peins ik over de vleeskleur van een pop
langs haar beharing
en sluit mijn ogen voor die in haar kop,
om een droeve ervaring.
Die vleeskleur tref ik wel nabij
met Napelsgeel roodachtig,
al is dit lang niets meer voor mij.
Ik voel het on-eendrachtig,
zie ik mijn natuurkleur zo overknaapt.
Maar ik wil rusten in een van de delen
zonder roodachtige Napelsgelen,
waar God ook zo gaarne in slaapt!
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C
La voix sous le soleil
Gaarna had ik die stem in de kleuren gelegd
om er mee te suizen over de aren,
met een bocht door de blaren
van de Groene Vrienden van het Licht
en onderweg begrijpende insecten te horen:
‘Daar doet zij zich open, zij heeft het gezegd
en nu vouwt zij zich langzaam dicht.’
Al gaat ook die stem eenmaal voorbij,
ik houd van haar, vooral onder
de Zon! Ik kan er haast niet meer zonder,
en alle klaprozen zijn dit eens met mij.
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D
La joie des lèvres
Zij kuste hem haar mond in...
Zij kuste hem haar mond uit...
Het leek, hij werd niet wel
van dit sculpturale spel.
Ik doe het goed al van het begin,
maar jouw spel is niet af!
Toen kuste zij hem voor straf
nog eens haar mond in
en weer eens haar mond uit,
tot hij vroeg:
Wordt híj dit niet moe?
Dat bestaat niet, nu ik het zo doe!!!
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E
Les deux statuettes
Twee beeldjes hebben elkaar ontmoet
om nog samen één beeldje te zijn.
Beeldje bij beeldje in innige groet
met armen van zonneschijn.
Zo stonden ze midden in de stad
en vroegen aan hun laatste kracht
van verweer: Wat is dit voor macht
en waarom doen wij dat?
Ik kan zonder die mouwen van zon...
...en ik zonder die draperie van haar licht.
...maar als wij deden, wat ieder kon...
...het gaat niet meer zonder elkaars gezicht,
wij vullen elkander aan...
...als ik dit erken
weet ik, dat ik niet lang meer beeldje ben.
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F
Vers un tombeau des inspiratrices
De huiden van mijn inspiratricen
bevorderde ik niet tot gordijn,
waarachter ik zou kunnen kniezen
in zalmtintige zonneschijn.
Wel zit ik over hun maten te peinzen,
vooral die van hun kousenpaar
en hoe ze daarmee konden veinzen
naast de waarheid van hun haar.
Ik glimlach verguld om de sferen,
waar zij waren het expressiefst,
vooral voor klein-dichtende heren,
want zij mochten er zijn in het liefst!
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G
Fonctionnairement
Wie komt te middernacht nog bellen,
of ik mijn vlindertjes verkoop?
Ik hoorde dat tweetal al van ver vertellen
en van nog verder hun samenloop.
's Nachts houd ik niet van zulk een welgeschapen
paar, vandaar mijn wedervraag:
Gij moest allang ambtshalve slapen,
of doet gij dat niet graag?
Zij bitsten naar mijn kwaliteit en naam.
Ik floot de Nacht en sloot het raam.
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H
Chou-fleur ou chouchou, la fin de tout
Het is een bloemkool!
Neen, het is een kind!!
Die rode wolken doen niets er toe.
De boeren zeggen wel, er komt veel wind,
maar ik ben mijn bloemkool moe!
Ik raad je aan hem te dragen.
Je moet hem echter niets vragen.
Hij wist nog niets beters dan slapen te gaan
in het Land, waar de Suikeren Bloemen staan.
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I
Finale du poète discret
Zielen van fruit zijn altijd fris.
Zo wazen ze binnen de korven
tot in hun purper-groene duisternis
en blijven ze onbedorven.
Het is, of mijn neus ze zingen hoort,
ik kan hier nauw meer vandaan
en alleen, dat hier zelfs een dichter stoort,
heeft mij doen gaan.
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Emeritaat
1959
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‘Emeritaat’
Ik woon al lang in een huis van de lucht,
iets hoger dan de vogels in de bomen.
Het stadsrumoer ben ik ontvlucht,
om er liefst niet meer te komen.
Een bakker woont hier niet op de hoek,
zo moet ik terug om brood te halen.
Ik verlang wel eens naar een echt aards boek,
niet gedrukt in zonnestralen.
Bij Ruusbroec ben ik niet lang gebleven,
het was er te stil om te leven.
Ik miste er te zeer de ovalen,
waar ik nog diep om moet ademhalen.
Hoor eens, hoe kalm hier alles is!
Zelden krijg ik bezoek
en als ik de kleinere vogels mis,
vliegt er een sperwer of doolt er een roek.
Jeroen Bosch komt wel eens voorbij,
even rusten
en praten over de na-aperij
van onze Tuinen der Lusten.
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Aan mijn na te laten schoenen
Ik peins: straks, als ik dood ben, staan
mijn lege schoenen niet meer
te wachten op mijn voeten.
En dat zal dan voor altijd blijven duren.
Zij zullen niet meer wandelen gaan
met mijn voeten en hun vereenzaamd leer
en fournituren
zullen dat met een ander moeten.
Ik heb hun altijd over de bloemen verteld,
soms in boter- en pastel-plezier
en over het groen in park en veld.
Doet hij, die ze erft, dat ook, op zijn manier?

Analfabeten
Ik ben een héél ver land,
dat brieven schrijft aan een ander ver land.
Brieven van een innige hand,
vervoerd op wolken met zon langs de rand.
Of dat ander ver land ze kan lezen?
Ik behoef niet eens te weten:
kan dat zo wezen?
Héél verre landen zijn altijd analfabeten.

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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Bekoring
Het lichaam van een man
is door een lamp gegaan
en rijst nu in het licht.
De voeten kunnen hier niet vandaan
en in het heupgewricht
trekt zich in draden verterend schuim
de pijn van aarde en zonneruim
tot waar de armen boven 't lichaam wiegen.
Schei uit, zaad, met mij weer te beliegen!

Belet
Al is het haast te laat
en gaan mijn voeten niet meer verheugd
over 't relief van de straat
als in mijn jeugd,
mijn ogen kijken nog jong
uit mijn oud portret.
Maar waar ik vroeger zo om zong,
geeft nu belet.
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Blauwe stad
Die blauwe stad daar achter de gordijnen
staat niet stil.
Boven de tafels branden halvemaan-schijnen
en groepen wassen beelden zonder wil,
in zacht groen gekleed,
houden zich gereed.
Waarheen? Wil ik mee? Er komen
rijwegen en lanen jonge bomen.
Er suizen wagens met veel zwart
en van achter dubbel een brandend hart.
Nog altijd gaat de blauwe stad vooruit.
De wagens ijlen met een zacht gefluit.
De halvemaan-schijnen zijn alleen
en wenken achter de gordijnen ja en neen.

Blauw uur
Het licht hangt in blauwe draden
uit de kruin van de lucht over 't land.
Ik kan er haast door waden
en scheid het al met een hand.
Een hand houd ik in reserve.
Wie weet wat in die draden zweeft
om de sereniteit te bederven,
die mijn blauw uur omgeeft.
Alles kan soms zo raar handelen
om mijn schaduw en om mijn leest,
als ik in de zon ga wandelen
met dat oud vlees aan mijn jeugdige geest.
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Bloementaal
Een vrouwelijke bloem spreekt uit haar mond.
Twee schedels van behaarde mannen nijgen.
Vier mannenogen kijken naar de grond.
Twee mannentongen zwijgen.
Een vrouwenbloem spreekt tot in haar nek
en tast de straat af met de punt der benen.
Zij vindt de schoenenneuzen om de tenen
der mannen links en rechts zo beide gek.

Chanson triste
Daar ga ik weer met die trechter
vol sterren op mijn hoofd.
Vroeger liep ik veel rechter,
maar toen heb ik nog geloofd,
dat er bruiden konden komen
en die sterren nemen aan
voor hun sluier, maar die dromen
zijn nu wel verdaan.
Haast is niets meer mij gebleven,
als dit lichaam zonder geven
en ontvangen, bovendien
kunnen mijn ogen geen bruiden meer zien.

Conservatisme
Mijn vreugd voor de hele dag:
de vlinders worden niet moderner.
Zij roeien met antieke wiekenslag
in hun dessins citroen en appelsien
op zwart en wit als voor tienduizend jaar
en zuigen met 't gestreel der serpentine
van hun slurf de diepste kelken klaar.
Zij ruiken niet naar olie en benzine,
wel naar het zonnepoeder op het bloemenhaar.
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Dans voor de brievenbus
Een vrouw met witte oren, zwart haar
en wangen haast wijnappels-paar,
danst naar een rode brievenbus,
aldus.
Ik hoor haar grijze hakken slaan
onder de snede van haar kusorgaan,
aldus.
De top van haar neus en de kim
van haar kin schermen met een zonneglim,
aldus.
Haar brief met een internationale kus
laat ze aarzelen voor de magische bus,
aldus.
Nu de brief van haar is heengegaan,
hoor ik haar grijze hakken slaan
de finale van haar dans voor de bus,
aldus, aldus, aldus!
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Die middag en die sieraden
Het werd een zangerig uur.
Haar armband en de knoppen
aan haar oren roken naar de toppen
van haar vingers onder het vuur
van haar nagellak en naar zilver
op lichaamstemperatuur.
Zij knipoogde telkens naar mijn gezicht,
of een schilfer
email werd beschenen door de maan,
maar haar halssnoer heeft zij niet afgedaan.
Ik legde haar sieraden op mijn wordend gedicht.
Zij dankte met een vinger op haar ongebluste mond.
Ik vroeg nog, hoe zij mijn vers verstond.
Glimlachend zijn wij toen maar vaneen gegaan.

Dit grote
Wie een dezer nachten mij voor een boom ziet staan,
ga liever door en weg.
Wie iets later mij in die boom ziet gaan,
zwijge en zegge er niemand iets over.
Hij kijke mij vooral niet aan,
noch mijn haar, noch het lover
en zeker niet waar de boom zich heeft gesloten.
Hij weet nu alles en houde voor zich Dit Grote.
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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!

Dolce far niente
Ik ben hier iets aan 't doen
en doe het zonder handen
met al de vaardigheid,
waartoe ik mij bereid.
Er is hier geen plantsoen,
geen groente op de landen.
Ik mis mijn tong, mijn tanden
en eveneens mijn mond
met al wat in mij lacht,
of heeft aan mij geschreid.
Ik voel mij licht en rond,
bevind mij goed en zacht
en zonder dag of nacht
gezond.
Maar hoe weet ik dat toch
nog?
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Eens komt de dood met een tak
Eens komt de Dood met een tak
zwarte bladeren mijn ramen doen.
Ik lig te wachten op dat zwak
geruis. De Dood kent zijn fatsoen
en weet, hoe ik zal medegaan
gelijk ik werd geboren,
maar of ik ben geschoren?
Ik ga toch niet meer door zon of maan,
wel langs de uitgang achterom,
die allen nemen als de Dood wenkt: Kom!

Eenzaamheid
Daar komt een mantel met veel wind
en een vrouw er in.
Ik zie dat niet meer zo als kind
of als in ver mannenbegin.
De bomen voel ik intenser leven
met de bloemen er om heen.
Zo heb ik ook alles weggegeven,
maar ík sta nu alleen.
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Eeuwig-blijven
's Nachts kan ik wel van dansende konijntjes dromen
en aan de exclusiefste bloemen voelen,
maar ik zie daar een mens gaan tussen de bomen
en met zijn voeten in de gevallen blaren woelen.
Vorst hij naar zijn komend lot gelijk
ik, als ik daarvoor in het luchtgrauw kijk?
En meent hij, dat het aan de andere kant
van de bladeren staat geschreven,
hoe we, als wij straks ingaan tot het Andere Land,
daar kunnen leven?
Neen, ik twijfel van hieruit geen ogenblik,
die mens daar wil eeuwig-blijven, als ik.
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Eeuwige cirkel?
Ik heb nog wel eens dagen,
dat mijn benen lichter zijn dan de lucht,
maar dan heb ik mijn broek ook vol sterren
en begint de grote vlucht.
Als de dingen willen vervagen,
waar de bloemen in zijn vervleesd
en mij de opgang niet langer versperren
naar het lichaamloze feest,
word ik dan niet op een maat bewogen
naar een sfeer, die ik als tweeling herken
van het landschap, waar ik uit kom gevlogen,
wijl ik er nu eenmaal geboren ben?
Ik voel naar een herbeginnen
de tentakels van mijn zinnen al samenstaan.
Is het daar ook maar weer begeren, beminnen
en in anderen opengaan?

Eeuwige vogel
Ik zit over de pluimen
van mijn ziel te denken en luister
naar hun ruisen in de pruimentinten van het nachtelijk duister.
Ik wacht op de maan
met haar gasgroene uren
om verder te gaan.
Kon ik mijn ziel verhuren
en er zonder bestaan!
Maar wie neemt haar aan?
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Er wordt geklopt
Overal in de lucht rond mij wordt er geklopt
en mijn vingers willen polsen voelen.
Heeft mijn hart zich verduizend of fopt
mijn eenzaamheid mij met een onder-bedoelen?
Het is geen dof klokken van een mechaniek
of de kistklank van een doodsmuziek.
Vóórbodig luidt het niet, maar al wat klopt aan mij
wenst deze niet te duiden neven-klopperij
ernstig voorbij.

Familie-haren
De haren op het hoofd van de zoon
gaan achter die op het hoofd van de vader
en langzaam zie ik het aan.
Die oudgekleurde haren-toon
het grauw van het plaveisel nader
dan het bastbruin der bomen in de laan
heeft die wel de aantrekkelijkheid
van wat niet mee kan met de tijd?
Of is het de mooie leugen
voor dingen, als die niet meer deugen?
Ook dit zie ik heel langzaam aan.
Zouden we de vader niet het hoofd afslaan?
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Finale
Na middernacht is die kuil begonnen
zich rond mijn ogen uit te breiden.
Veel heb ik sedert dat uur verzonnen
om niet van dit leven te scheiden,
maar die kuil heeft mij geen rust gegund.
Het is geen zwart water, het is een punt
en waar ik ook om mijn ogen staar,
word ik alleen die zwarte punt gewaar.
Er is hier niets meer van kruis of munt,
maar uitsluitend die punt! Die Punt!! DIE PUNT!!!

Gedichten vanger
Of ik pilaren doen ruisen kon,
stap ik over de zee naar de zon.
Ik schrijd met de handen op mijn rug
en ritsel er met een blank papier.
Dan vraag ik de weg aan een oude mug
en waar zijn de kinderen hier?
Want dáárom is het mij te doen.
Een potlood drijft er al licht
onder 't rood van de zon op de zee in haar groen
en zo vang ik weer een gedicht.
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Gekke schrijver
Ik zit als een gek te schrijven
zonder mij.
Ik weet niet meer waar te blijven
en verwonder mij,
nog niet te liggen rusten
met mijn schedel, waar mijn haren staan,
en mijn hielen op de kusten
van de zon en van de maan.
Maar wat moet mij dan gebeuren
van mijn enkels tot gehoor?
Wordt 't muziek, als ik daarom treur en
de gekke schrijver in mij stoor?

Goede raad
Vertel het maar tegen uw dekens,
zo dadelijk is het nacht
en geeft elkander de tekens
in zulk een uur verwacht.
De maan schijnt op een wijzer,
het cijfer heeft geen zin,
het is toch zo laat als ijzer
en goud, als koper en tin.
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Gordijn van apen
Zo nu en dan daalt een gordijn
van apen voor de sterrebeelden
en draalt in een dal, waar mensen zijn
en waar eens kinderen speelden.
Die apen bereiken nooit de grond.
Zij kunnen maar zweven en dralen
en ook wel eens doen met hun apenmond,
of ze gorgelend ademhalen.
Dat is alles en misschien soms nog een kreet.
Die kan ook zijn van de spreeuwen.
Zij bootsen graag na, hoe een aap zich vergeet
in sarcastisch fluiten met geeuwen.

Harp-gewillig
Nu de schaduw van een zweefvlieg trilt
door die van het bloeiende heksenkruid
en de wind door de bevende trosjes rilt,
verlang ik naar ruim geluid.
Ik wil tussen die schuchtere rose en witte
bloempjes, met mijn rug tegen een der stelen,
voor een minuscule harp in de zon zitten.
Maar kan ik er dan ook op spelen?
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Heengaan met spoed
Ik heb het maar ondernomen.
Ik tel nu de bladeren van de bomen
en vergeet de tijd.
Tot niets heb ik mij verbonden,
voor geen minuut en geen seconde,
ook niet als ik de tel word kwijt.
Want ik verveel mij hier op aarde
in de door mij nooit aanvaarde
regeling voor mijn gemoed
zo innig, dat het onverklaarde
van wat na kindermelk nog heeft waarde
mij hunkeren doet,
om niets meer van dit zijn te weten,
dan zich met bladeren laat meten
en heen te gaan met spoed!

Hete mond
Met al mijn onbelangrijkheid lig ik in bed.
God ziet mij liggen als een oude hond.
Hoe laat is het op de zon? Ik let
thans op het vuur het meest nog met mijn mond.
Soms is die zo heet, dat hij bloemen kon
trekken uit een winterse wei,
maar dan moet hij niet vloeken om de zon,
of het is voorbij.
Nu begint een groot lachen met mijn wangen,
dat maar niet ophouden wil,
hoe meer die hond die bloemen wil vangen,
al zet ik mijn lachinstallatie ook stil.
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Het kind met de metallofoon
Er komt altijd een kind in de nacht
en speelt metallofoon,
of het licht van vallende sterren zacht
op kristallen kelken te strooien tracht
en het doet dat toch zo schoon.
Ik hoor het, als ik even op moet staan,
maar gehuwd, mag ik nooit dralen,
niet luisteren met diep ademhalen
en moet ik weer dadelijk slapen gaan.

Hoorn-stemming
De Vrouw-in-mij luistert naar een hoorn.
Zij mijmert over de dalen
en de bossen rond een toren,
waar zij niet zonder kan ademhalen.
Zij wil er om zingen in textielen
en wacht nog op de bode
van het Magazijn der Zomermode,
maar op klap van de Virielein-mij zegt zij met blozende kaken:
daar heb ik niets mee te maken!
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In de keuken voor een fles azijn
Mijn leven duurt wat lang. Ik zit
in de keuken voor een fles azijn.
Er is geel op het etikel naast wit
en in de fles een maanblauwe schijn.
Zo tikken de seconden heen
en ik blijf met de fles alleen.
Is er nog een tors met mouwen in mijn jas?
Zijn er nog benen in mijn broek?
En luistert dit alles naar de stilte mee,
alleen of twee aan twee?
Rok 1 zegt: ‘Ik kook dat altijd op gas’...
tegen Rok 2 om de hoek.
En ik zeg dat storende rokkenpaar:
‘Klopt een dooier met soep van een roos door elkaar
en smeert dat op uw ijdel haar,
maar laat mij met mijn fles alleen!’

In Memoriam
Soms komen haar benen
terug uit de eeuwigheid,
als mag zij ze nog eens lenen
aan de tijd.
Moet je weer een nieuwe hoed?
De eeuwigheid staat je anders goed!
Ik heb van daarginds lang op je gelet.
Vertel me dat nog maar eens in bed.
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In tules van gedichten
Middag en stil. Ik lig woorden te spinnen
en span ze van plant tot plant.
Wat wil ik er zo toch mee beginnen?
Wie draagt nog zulk spinsel in héél dit land?
Wie loopt nog in tules van gedichten?
Wie hangt zich hun sluier om 't gezicht en
begrijpt, hoe goed het haar wezen staat,
als ze in mijn gedicht uit winkelen gaat?

Joyeuse marche
Nog ben ik maar de rand van een man,
al vult de Zon mij aan,
als een trouwe vriend, die alles kan
en broeder is van de Maan.
De voorbijgangers geloven het niet meer.
Zij twijfelen zelfs aan mijn hoed
en vragen elkander: wie is die heer,
die daar loopt of hij sterven moet?

Lachend verleerd
Ik kan niet meer zo lachen om het leven,
al doe ik het nog wel.
Er is bij mij te veel begeven
aan fiere inzet tot het spel.
Rimpels kunnen moeilijk rimpels vrijen
en toch is dat de stand van 't ogenblik.
Zelfs de Dood zit voor een vagina te schreien
en wat doe ik dan, ik!
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Lampen
De lampen wonen in groepen
op de oevers van de rivier.
Er zijn er, die wenken en roepen
en lokken naar ver van hier.
Er zijn er, die zwijgend staren
naar de diepste kolk van de stroom.
Er zijn er met groene haren
op de grens van de ruisende droom.
Maar allen zijn zij gekomen
om nog éénmaal mij bij te staan
in wat mij haast wordt ontnomen
en waar het nu zo komt op aan.

Mensenbloem
Of 'k van de mensenbloem niet alles wist
en zij mij dit verwijt,
zo sta ik voor haar. Hier heb ik mij vergist
en voor altijd.
Het zijn nog maar de handen van haar huid,
die ik houd vast
en niet meer die van een verboden bruid
bij mij te gast.

Minachting
De weide staat vol witte monden
met puntjes van een gele tong er in.
Ik heb al zoveel ondervonden
sedert mijn kinderbegin,
dat kan er nog wel bij! Neen, de rozetten
van de bloemen minachten mij niet,
als ik maar niet op hen ga letten.
En wat weet ik ook van hún verdriet?

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

465

Moderne doden
Er zijn ook moderne doden.
In dromen bezoeken ze mij.
Zij volgen niet meer de mode
der geraamten, dat is voorbij.
Ik weet niet, hoe zij zich bewegen
en hoe zij komen en gaan.
Plotseling zie ik ze tegen
het licht van de sterren staan.
Zij wensen niets meer te schijnen.
Er wordt ook niets meer gezegd.
Het is goed met hen te zijn en
een hand wordt niet opgelegd.
Het wordt in de lucht niet kouder,
wanneer zij daar bij mij staan.
Wel voel ik mij telkens veel ouder,
zodra zij zijn weggegaan.

Moeheid
Ik sleep mijn vlees van stoel naar stoel.
Het is zo moe
en weet, hoe goed ik het bedoel,
doe ik mijn ogen toe.
Wij zijn elkaar te zeer gewend,
er is weinig onrust meer.
Wij hebben een betere tijd gekend
dan 't vlees en been, dat ik nu activeer.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

466

Mondballet
Ik vertel met de koffieboon in mijn mond.
Onder het verhemelte-gewelf en
op de loper van m'n tong
wordt zij een gezond
bruin meisje met twee helften
hard, warm en jong.
Haar dans kan nu beginnen,
maar eer ik er vragend om lach:
hoe kun je het toch verzinnen?
valt zij uit haar vlag
en ruik
ik haar buik.

Mondenplaag
Er zijn buiten geen bloemen
om aan monden te denken
en toch, de monden plagen
mij weer zo vandaag.
Door een wijsje te zoemen
tracht ik nog weg te wenken,
maar ik kan het niet verdragen,
dat ik haast om mijn winter klaag.

Muggenharp
Het is zo eeuwig-stil in de tuin,
alleen de mieren melken hun koeien
en een kleine spin tussen de kruin
van spiraea schijnt er te stoeien.
Zij heeft van een mug een harp gemaakt.
Haar spel is niet aan te horen
en al wat mijn hart heet heeft aangeraakt,
wordt hier bevroren.
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Nacht
De kleuren van de zon zijn uit de lucht.
Ik ben niet om als boom de nacht te weten,
al vraag ik me of de boom om zijn geheugen zucht,
of alles is nog eer dan ik vergeten.
De bomen nemen het zwart der nachten aan
en zijn, hoe jong en meer geladen, toch gelaten.
Zij dromen de sterren in eeuwig lange gaten
en menen: ook die gaten gaan.

Nachtdoler
Ik heb een stad geschilderd op mijn jas
en toen ben ik het donker ingegaan.
Het scheen of ik de stilten van staal en glas,
van hout en ijzer zo beter kon verstaan.
Een wandelaar door de nacht wendde zich naar mij,
een ogenblik.
De tijd, dat men een kruis slaat om een ding als ik,
is echter lang voorbij.

Nachten
De nacht in het huis kijkt uit het raam
naar de nacht daarbuiten
en lispelt een groet en een naam
om weer dadelijk te sluiten.
De winden geven die naam al door.
Ik hoor hem tussen de bomen fluiten.
Ik voel me onheilig, wijl ik stoor.
Het kan hier zonder mij en bovendien,
nachten hebben alles zo gauw doorzien.
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Nachthonden
Het nachtlicht stolpt zijn blauwgroene schijn
voor zich uit over heuvelland en ravijn.
Een hond heeft iets in de avond gezegd.
De hond heeft zeker iets gehoord
en een andere hond, die dit niet weerlegt,
gromt en antwoordt verstoord.
Honden blaffen zo laat niet voor hun plezier.
Ruiken zij de bandiet in een mens of in een dier?

Nazomerstemming
Tussen die miljoenen
brieven aan de bomen
is ook een groene
van mij gekomen.
Nu kijk ik achter de gordijnen,
of het iemand zal lukken,
uit die teksten van de zonneschijnen
mijn brief te plukken.
De wind is mede in het complot
van genoegen suizend,
want mijn brief is het grote lot
der Groene Honderdduizend.
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Neus-herinneringen
Daar zijn weer de Maas en de Wal,
de paarse schaduwen van de huizen,
de herinneringen van mijn neus en
blauwe pruimen naast zwarte kersen in reuzen
van gele teilen op rode plavuizen.
Gisteravond was er ook nog de reuk van een oud
spel kaarten. Toen kwam mij het bed te na.
Ik las nog even in Homerus en bij het stout
verhaal van zijn helden met hun heet-geslepen
zwaarden at ik kruisbessenvla.
Zo heb ik hem altijd het best begrepen.

Niet meer kleedje-zingen
Zal ik vandaag nog om een kleedje zingen?
Ik word al zo oud.
Heeft het de kleuren van seringen?
Ik lijk al zo koud.
Voel ik dan alleen nog met mijn ogen,
wat mij dierbaar is binnen alle kleur,
alsof ik om begeerde lichaamsbogen
mij reeds niet meer beur?

Nieuw sterrenbeeld
Ze gaven me speelgoed om mij te doen vergeten:
je bent geboren.
Ik ben nu wel oud en moest alles weten,
maar wijl ik mijn speelgoed niet heb verloren,
niet gebroken of stukgesmeten,
zal ik er eens mee tussen de sterren staan,
niet te kort bij de zon, niet te ver van de maan.
En de kinderen zullen het hun ouders tonen,
als zij om te spelen bij mij willen wonen.
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Nocturne
Er hangt een zijden ladder uit
de maan naar de weide, waar ik in sta.
Geur van slapende cardemientjes ruit
het zilverlicht, nu ik met mijn vingers ga
aan de glans van de koorden om te stijgen.
Wat ga ik eigenlijk doen daarboven?
Ook daar zal ik toch moeten zwijgen,
even intens als ik hier moet geloven.

Nog eens tussen ouders
Zij kijken naar elkanders wangen
en dan naar die van hun kind.
Zij hebben elkander gevangen.
Om de reflex van een lijn en een tint
gingen ze elkander verlangen,
gelijk dat altijd zo begint.
Ik voel in mijn achterhoofd een dringen,
de ruit tussen ons in te slaan,
om nog eens als dat kind daar te zingen
en tussen twee ouders te gaan.
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Nog er boven
Al ben ik kinderspel en loop ik op wielen,
al beweegt wind in een vlieger mij vooruit,
ik blaas op een vogel met een fluit
in zijn staart de blauwen van de lucht accoord.
Daarom is de Zon in mijn haar gevallen
en wil er niet meer uit.
Zij eist van mij het toverwoord,
dat de mantel is van mijn ziel en
geheim door getallen.
Al blijft het me nog zulk groot verdriet,
dat woord schenk ik haar niet!
Ik laat het mij ook niet roven,
de Zon is wel hoog, maar ik ben nog er boven!

Non est - si est - non est - si est
Ik heb een mond geschreven,
toen je daar voor mij zat.
De mijne is gebleven,
waar ik hem had.
De jouwe bleef zich bewegen,
het was zo immers goed
en daarom heb ik gezwegen,
dat mag toch, als het moet?
Eerst toen die van jou ging rusten,
waren ze beide stil
en zagen wij de onderbewuste
tekening van mijn laatste wil.
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Onbeschreven papier
Ik glimlach om de andere zijde
van dit vel
papier, nog zo gelukkig leeg, wijd en
wit en zonder woordenspel.
Er kon nog van alles mee gebeuren,
het schreit niet, als ik het daar beschrijf.
Ik kan het bekladden en kleuren
met inkten zwart, rood en groen
voor tijdverdrijf.
Toch houdt iets mij tegen:
wees nu eens genegen
dit niet te doen!

Onmacht
Op een der bollen met muziek en bloemen,
vlees, bloed en dood lig ik nog niet begraven.
Ik straf mijzelf niet met mij mens te noemen
en speel niet mee in 't spel der gouden staven.
Iets anders ben ik, meer een composiet
van regenboog en zingende wind, zo sta
ik met een vlag van zonlicht voor 't verschiet,
waar ik de vaart dier bollen gadesla.
Met al mijn melodieën wil dit toch niet wennen,
mijn voeten staan te zeer in schoenen op het groen.
Ik kán het zijn der aarde niet ontkennen,
hoe gaarne ik dit zou willen doen.
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Onproductieve
Ik schilder sterren op de ruggen van mijn boeken.
Dat is natuurlijk Duizend-en-Een-Nacht.
De gaafste bloesems der ligusters ga ik zoeken
en vind nog gavere dan ik verwacht.
Ik hoor de winden met de bomen spreken,
bepeinzend het verschil: hun ja is haast hun neen.
In alles zoek ik het begeerde teken,
dat ik ben bij mij en dus niet alleen.
Ik zit de ondergaande zon te kammen,
filosoferend over een aparte krul
strijk ik haar haren uit tot horizon van vlammen,
waarmee 'k de diepte van het westen vul.
Ik sta te kijken door de ruitjes der libellen,
die zeilen naar hun prooien en zo word ik moe.
Hoe kunnen de ondichterlijken dan vertellen,
dat ik mijn tijd verbeuzel en niets doe?

Onvaste vlucht
Zo heeft die vogel gevlogen,
als mijn vinger nu wijst door de lucht.
Werd hij boven dat park neergezogen
in zijn onvaste vlucht?
Is er een vriend van mij gestorven
of een vriendin?
Waarom werd daar dan nog rondgezworven
vóór het nieuwe begin?
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Onwaarschijnlijk
Toen is dat meisje beginnen te lopen
rond dat goudentientje, waar de zon in scheen:
‘Met de zon is zoveel te kopen
en dat alles voor mij alleen.
Waar zullen mijn schoudertjes dragen
dit oranje licht in zulk een overvloed?
Zal ik niet liever dit de bloemen vragen,
die altijd weten, hoe het moet?’
Zo is dat meisje blijven dwalen
rond dat tientje tot zonsondergang.
En zo vond ik haar slapend ademhalen
met dat verdonkerd schijfje onder haar wang.
Het had dus nog altijd niets uitgezocht
en niets gekocht.

Oude haan
Vier mannen kaarten om een blauwe wieg.
Nog is geen kind er in, maar dat kan komen.
Ook ik doe mee, schoon ik mijzelf bedrieg,
dat ik uit dit kwartet nog word genomen.
Ik heb de vrouw gezien, die 't zal bezorgen,
de anderen spelen lang niet zo bewust,
maar in haar ogen met de kleur van morgen
zag ik, dat zij door mij niet wordt gekust.
Waarom ik meedoe? Om de rose-oranjes
van de ondergang der zon te zien vergaan
op Schoppenvrouw-met-de-ogen-als-kastanjes
in een muziek van licht. O, oude haan!!!
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Parachute
Er is een rode parachute gedaald
uit de nacht op mijn mond,
die trouw als steeds niet heeft gefaald
en niet gevraagd naar ongezond,
maar dieper heeft geademhaald
en met de kracht van een droge grond
nam, wat hem werd gebracht
en deed, of hij dat had verwacht
juist midden in de nacht.

Recept voor een compositie
Zet uw piano vierkant open.
Wandelt door uw kamers acht na acht.
Komt gij langs het klavier gelopen,
motiveer dan meteen zacht.
Voelt gij in de thema's wassen
de verlangens van het moment,
sluitzegelt met enkele bassen,
wat gij daareven hebt bekend.
Glimlacht wat tegen de bloemen
buiten aan het wiegen in de wind
en vraagt hun, of gij uw spel zult noemen:
het gebed van een over-gegroeid kind.
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Recept voor een pentekening
Als zij je liefheeft, neem een pen.
Begeef je naar haar blote voeten.
Strijk weg haar handen. Zeg: ik ken
dit al te lang, maar nu zal 't moeten.
Neem eerst de linkervoet. Bedwing
hem met kracht - 't is de voet der zijde
van 't hart - in greep van tere ring
en doe de rechtervoet benijden.
Laat 't bij de nagel van de grote teen,
die 't namens de andere mag ontgelden.
Teken haar charge vast er over heen,
beef niet en zoen haar simulerend schelden.

Reclame
Vannacht zag ik vijfmaal mijn figuur
te huur op een muur.
Onder de drukinkt gloeide vuur;
rood, als ik kwam
en groen, als ik nam
de keer uit de sfeer der lantaarnen.
Ik was nog niet zo licht vergrijsd
en wist alleen eens gaarne:
hoe ik daar stond geprijsd.
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R.I.P.
Ik, een lichaam van bloesemgeuren
en wolken met omzonde rand?
Mij, een voorhoofd met de kleuren
van regenboog op Juni-land?
Niet meer behoeven te eten,
wat ik nu zo al eet
en niet meer behoeven te weten,
wat ik nu zo al weet!
Dan kon ik zonder zorgen
gaan, waar het niemand wist,
liefst om tien uur in de morgen
met de zonnige mist.

Rijk van het Eeuwige Veld
De nacht is weer groter dan de dag
met alleen de intrigerende zon
en dat mengsel van vals en goed gezag,
waarmee zij haar spel begon.
Het is nu zo diep-en-donker stil,
zo roerend toch en zo zonder-geld,
dat mijn ik ernstig uit mij treden wil
naar het Rijk van het Eeuwige Veld.
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Robinia
Nog denk ik aan die verse dagen,
toen ik met Robinia bouwde een eigen huis
van stenen uit een bouwplaats bijgedragen,
gelegd tot kamers overkruis
en keuken voor haar klein fornuis.
Zij kookte, ik hield de kamers schoon
met bezempje van acaciablaren.
Wij neurieden met of tegen de toon
en roken aan elkanders haren.
Haar vingers schiepen van wit zand
in vormpjes koekjes met een rand
rood brikken-gruis.
Wij gingen wandelen van huis,
luisteren naar de wind
rond de klaprozen tussen de korenaren
en roken weer eens aan elkanders haren.
Wij hadden nog geen kind.

Scheepje cadeau
Ik kreeg van een kind een scheepje cadeau,
maar dan moest het ook varen
in een kom of over mijn bureau,
door wateren of over houten baren.
Ik ben dat scheepje nu zo genegen.
In havens van boeken leggen wij aan,
want ik heb het van dat kind gekregen,
om het zo te verstaan.
En het mag nooit vergaan!
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Schone gang
Twee witte vogels lopen achteruit
en dat zonder problemen.
Nu zie ik twee meisjesvoetjes uit
een rokje de harp der bestrating nemen.
Ik heb een jonge mond gekend,
waarbij ik altijd aan duiven dacht.
Is die verhuisd onverwacht
naar die voetjes en heeft hij zich daar goed gewend?
Waarom vloeit nu muziek uit de stenen?
Is er om de Lente nadruk van de tenen?
Ik vraag niets meer. Deze muziek neem ik aan
als symbool van de kunst van het schone gaan.

Schrijven
Soms schrijf ik om iets te vergeten,
soms om veel
of om alles niet meer te weten.
Vandaag beleef ik weer een van die dagen.
Haat ik dan zo mijn deel,
of schrijf ik maar om mij te plagen?
Het wil niet meer tussen mij en de lucht.
Liep ik er vroeger in, zij het een zucht,
er was muziek tussen ons beiden. Wij gingen
gearmd door de zonneschijn te zingen
en waren soms gek als man en vrouw,
zij om mijn rood en ik om haar blauw.
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Sensatie
Een glanzende geur uit het zuiden
zweeft in gordijn tot mij nader.
Een ruisen meent mij te beduiden,
dat ik weer eens ben vader.
Dit wil ik ook nooit vermijden,
maar die glans van dit geurend gordijn!
Wat zal men me er 't kind om benijden
en wie mag er de moeder van zijn?

Sinfonietta domestica
Vandaag heb ik weer geen handen genoeg
om naar het licht te wenken.
Het zit weer op alle dingen
aan mij te denken.
In de keuken zucht Moeder al vroeg:
Hoor, Vader is weer om het licht aan 't zingen.
Vandaag is weer niets met hem begonnen,
het eten laat hij weer staan om al zijn zonnen.

Spreek ik toch nog met verstijnen?
Een bronsgroene vlieg op een blad
van hortensia of rhododendron
is mij nog altijd als een dier gesprekken
met Henri Verstijnen over een stad
van Japanse bloemen en over een zon
om een Shelley-van-vlinders te wekken.
Tussen China en Egypte verschijnen
ergens in 't blauw oranje lijnen.
Spreek ik nu misschien tóch nog met Verstijnen?
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Ssssst
Ik luisterde naar een droom aan bed.
Langs de kerk zweeft de helft van de maan.
Haar zeeën kijken mij verwijtend aan.
Heb ik goed opgelet?
Kloppen daar niet op de blauwe stenen,
gelakt door de regen, de zes benen
van X., haar moeder en haar zuster
met de hakken echo's uit de straat?
Zegt de Moeder niet: het is zo laat...
zie je dat raam? Ssssst, P.K. rust er.

Stemvork-strijken
Vele dwaze dingen doe ik overdag
om de schone droom des nachts.
Zij zijn mij gebeurd, eer ik er stil om lach,
ik doe ze zo onverwachts.
Het is maar spel en ik speel het zo teer
en zij, die speelt mee, spreekt ze waar,
als zij vleit naast het vreemde dier dingen:
strijk die oudere vrouwen toch niet meer
met een stemvork langs hun haar,
dat immers niet meer kan zingen!
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Stervensgat
Alleen te slapen in de lucht, neen,
en dan maar iets blauwer te zijn!
Wel geruisloos te gondelen heen
en weer, waar de aankomsten en de
vertrekken der dromen zich wenden
in een wijde elliptische lijn.
Is dat niet wat weinig voor een ziel?
Ontzie ik mijn eettijd, wat doet mijn lijf
dan hier beneden als zijn profiel
verzorgen tot een tijdverdrijf?
Eenmaal toch moet het komen dat! dat!! dat!!!
afzichtelijke stervensgat!!!!

Stille woede
Die man, met op zijn hoofd een storm als hoed,
heb ik vandaag al meer ontmoet,
maar wat hij met dat noodweer doet
en waarom het om zijn schedel woedt,
kan ik dat raden?
Ik kan het, zodra ik erken,
dat ik die man in woede ben,
al kom ik niet tot daden.
Vriend Spiegel is geen leugenaar.
Hij raadt mij, ben ik op mijn boost:
Kam nog eens door je schaarse haar
en wees daarmee getroost!
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Stralend nu
Een stralend Nu stijgt uit de verre bergen
en ik zie toe,
want niemand kan toch van mijn kleinheid vergen,
dat ik meer doe.
Ik heb geen bloemhaken aan mijn handen
om langs de slingers van het licht te gaan
naar boven en mijn geest daar te verbranden,
alsof ik in de Zon moet slapen gaan.

Tegen de zon
De spiegel van de middag staat niet stil.
Over de bomen jaagt hij naar het westen.
Hij weet niet, dat ik hem niet meer hebben wil
en hem haat om zijn resten.
Om het stuk sintel waar ik op sta
en rond hem heen en weder ga.
Wat betreur ik mijn kleine mond en
het weinige slijm daarin gestoofd!
Hoe gaarne had ik zijn vuurspuit-ronde
met een magnifieke fluim gedoofd!

Totalitairisme
Het web hangt vol smaragden lijkjes
tussen de rijkjes
der clematisranken en ik zie hoe
de maag in een spin al weer schiet toe.
Alles is monster en politie voor
elkander en misbruikt zijn schoonheid door
de nood naar voer,
onder blauwe hemels met gele
wolken en de bloemen spelen
daarbij de hoer.
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Tourisme
Een waterval muziek
glijdt met trappen uit de bergen.
De zon schijnt op een Griek,
die zijn haar liet verven,
waar meisjes maar van peren leven,
nu zij hun appels hebben weggegeven.
Het is hier altijd vijf en twintig graden
en 't ruikt altoos naar seringen en thijm.
Alleen des avonds komt een geit beladen
met kussens voor de nacht en ruikt naar lijm.

Turennestraat - tweeluik
I. Verdorde populier
Ik loop door een laan te populieren
en alle bomen groeten mij.
Waar bladeren tegen elkander brevieren,
ben ik er bij.
Er staat een jonge boom te sterven
tot in de kruin.
Ik ruik het proces van zijn bederven
uit gezond groen naar dodelijk bruin.
Helpen kan ik niet. Hij zal moeten gaan.
Misschien zie ik nog één keer de maan zilver-rood
achter de zwarte bladeren staan.
Dan wordt hij door de bijl geraakt.
Als nu maar speelgoed van hem wordt gemaakt,
speelt hij met kinderen nog een leven na zijn dood!
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II. Chopin-Marche Funèbre
Rode wagens rijden witte letters door
de herfst. Er wordt een jonge, dode boom
begraven. Achter de handkar fluiten loom
twee duwers met de trekker in koor
een populaire treurwijs op 't gerol
van de wielen.
De boom stinkt al. Dat is zijn laatste daad.
Van die laatste daad is de aarde vol.
Ik kijk nu niet eens naar de zijden draad
van de zielen.
Blauwe wagens rijden rode letters door
de herfst. Wie stopt nu voor
een dode boom? Alleen een gek
met rijmen in zijn bek!

Tussen kuit en wang
Er zijn niet zoveel mooie benen,
dat ik moet klagen
niet meer scherp te zijn.
Ik kan het meestal met een glimlach verdragen
en misschien één dag op de duizend dagen
doet het pijn.
Maar dan ook schater-glimlachen en héél lang,
om al het innige van vroeger tussen kuit en wang!
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Van de ingestapte dichter
Ik ben in dat meisje beginnen te lopen.
De winkels schuiven voorbij.
Hoe kan ik mij uit dit meisje kopen?
Winkelen is niets voor mij.
Hoe kwam ik bij haar binnen
en werd ik een stap in haar stap?
Ik durf er niet over te zinnen:
mijn staat van nu is geen grap.
De ruiten van haar ogen,
als ik die eens sloeg stuk?
Zij heeft mij nog niet bedrogen
en leeft om mij een geluk,
mij lijkend zo moeilijk te vinden
in twee andere benen en leest.
Nog nooit ben ik in een hinde
zo hertelijk-genoeglijk geweest.

Vergrijzende zon
Ik trek dat kleed van veren weer aan
en pauw wat langs de zilveren pilaren.
Ik zie de Zon aan de hemel staan
met enkele grijze haren.
Al is het tussen mij en de Zon soms niet goed,
als meer tussen oude heren,
dát kan ik toch niet zien. Ik moest
mijn ogen er van keren.

Vermaning
Ik was alleen met het licht van de nacht.
Toen is een deur opengegaan.
Er heeft niets gelopen, maar moeder-zacht
is Iets nog eens voor mij komen staan
en sprak: moet ik nu voor zulk een avonturier
nog eens komen van zo ver naar hier?
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Vertrek
Er is vannacht een lift bij mij gekomen:
Kom, laat ons gaan!
Mijn bed werd onder mij weggenomen
en ik bleef staan.
Ik heb geglimlacht al de uren,
die ik nadien beleed.
Er waren bloemen om te duren
en muziek, waar ik nog geen raad mee weet.

Vlees-schap
Van middernacht tot middernacht
ben ik weer vier en twintig uren vlees.
Niet dat ik iets anders heb verwacht
of dat ik er over heb nagedacht,
tenminste een etmaal in de droom
te wezen beuk of kastanjeboom.

Vrouwentonen
Er zijn in de muziek van die tonen,
waar de vrouwen komen op af.
Ergens begint dat bij de schonen,
maar wanneer en wie wordt het een straf?
Ik houd mijn piano gesloten
en weer met glimlachend verdriet
die wisseling van kleine en grote
tertsen al lang uit mijn dagelijks lied.
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Waarheen?
Het is wel eenzaam op het water,
al zie ik er de veinzende
huiskamers der sterren deinzen. De
nachtgedachten komen later,
als ik uit het water niet de planeten
en de sterren heb kunnen vangen.
Wat wil ik ook van het water weten
en waarom kijk ik met zulk verlangen
om er nummers van huizen in te lezen?
Ik weet immers toch niet waar ik wil wezen!

Waarom zo?
Ik werd niet in een vogel gezonden.
Ik heb mij niet in een boom bevonden,
maar kreeg in een mens
mannelijk mijn grens.
Iets in mij wil bijten door mijn huid.
Waar en naar wie?
Is het van ‘God, kom er in!’ of ‘ik er uit!’
al naar ik het zie?
Straks troost ik mij weer bij wat klank van hoorn,
van harp en van fluit
en vedelt mijn pen als nooit te voren
haar rijmende ranken uit.
Maar morgen word ik weer niet gezonden
in een vogel en zal ik mij
weer niet in een boom hebben bevonden.
Waarom gaat mijn tijd zo voorbij?
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Wandelende vingers
Mijn vingers, die wandelden door veel haar,
liggen te zonnen over elkaar
en te rusten aan mijn handen.
Mijn ogen als donkere bladeren
zien nieuwe bossen naderen
en sluiten met schroeiende randen
dit denken in mijn geplaagde kop:
wanneer geef ik dat wandelen ooit op?

Weer iets geleerd
Daar zit ik weer voor mijn bouwdoos van bloemen
zingend harten en kronen te noemen
en de zon ziet toe,
hoe ik het doe.
Soms retoucheert zij met haar stralen
als ik het doe verkeerd
en hoor ik haar koppig herhalen:
ik heb hem weer iets geleerd.

Wind in droom
Er moet iets komen.
Het is er al.
De overvalwagen der dromen
zonder kengetal.
Ik zet mijn aparte bomen
met wind in de takken tot een lied
rond mijn nachtelijk spel.
Maar waait het in dromen wel?
Of doet dat een ontwakend verdriet?
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Zomerdag
Over heel het dal glinstert een onrustig goud.
De mode der bijen-bolero's wordt nooit oud.
De bloemenportieken gaan roze verguld
open en dicht zonder geduld of ongeduld.
Oudere bloemen dichten al hun herinneringen
met tederheden uit een feuilleton,
maar de muziek, die zelfs het stro doet zingen,
maakt alleen de zon.

Zonneleer
Met een glimlach, om een mannenmond,
die in de zon te blinken staat,
rood op haast bronzen achtergrond
tegen de paarse straat,
zoek ik voorzichtig naar het licht,
waar 't nog in blauwe cirkels stuwt
en vraag het, of dit bruin gezicht
al is gehuwd.
Want ik beken de énige leer,
de Zon weet hier alles en nog veel meer.

Zonnelist
Waar mijn mond even op de lucht rustte,
kwamen de lippen van de dag hem tegemoet.
Ik kan niet zeggen, dat hij ze kuste,
er was maar naar één kant bloed.
Toch scheen er iets te bloeien,
waar de zon weer alles van wist,
toen haar licht dit spel kwam bevloeien.
De zon werkt graag met een list.
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Zwerfster
Toen sprak die vrouw:
Ik heb maar een mutsje grijs haar
en neurie na door het blauw
van de nacht, wat het paar
oude hakken van mijn schoenen
tegen de straat vertelt.
Ik ben niet alleen, door miljoenen
sterren word ik vergezeld.
En als ik het in de ene straat niet meer zoek,
gaan alle sterren met mij naar
die andere straat om de hoek.

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

493

Roodkapje's ware gedaante
1959
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I Moeder-modiste
Zo zingt natuur in al haar daden
van man- en vrouwelijk beleid
en neemt een scherp gehoor het waar:
hoe in een huisje naast de laatste bomen
poppenlievende moeder, rood van haar,
met vermiljoene lint
garneert het kapje voor haar rossig kind
om op de festivals van zon te komen.
Zij zingt er wiegeliedjes bij
van madeliefjes pas bevallen
of neuriet ze voor hun duizendtallen
maattippend met haar moedervoeten.
Niet dat de zon zal slapen moeten.
De Zon is vrij en zij blijft vrij!
Zij houdt te veel van het Grote Licht
en knikt alleen om Dat te groeten
met héél haar moeder-speels gezicht.
Roodkapje, toen ik je uit Vader heb gewild,
wat spitste ons vermogen,
verdraaiend onze ogen
en hoe werd dit gestild?
Wat voerde in spel van been en hand
ons zo ver van ons verstand?
Van héél die tere, zere tijd
sta jij nog beeldje voor de zon
in bloeiende werkelijkheid
of ik die nog eens willen kon.
Dat is niet meer, mijn lief rood dier.
Dit vermiljoene lint is al wat bleef
om langs scharlakens stro 't plezier
te strikken, waar ik mij nog in geef.
Mond, niet meer zulke dwaze dingen doen!
Vraag nog alleen wat nú is waar
en zeg je kind met een driekante zoen:
Roodkapje, je hoedje is klaar!
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II Grootmoeder-bérangiste
Dat scherp gehoor verneemt nog meer,
wanneer de Zon speelt lint en veer
bij loofhout- en coniferengeruis
rond Grootmoeder's kleine huis.
Grootmoeder is hevig jong geweest:
Haar schoonheid vierde gaarne feest.
Béranger zong ook om haar figuur:
‘Combien je regrette mon bras si dodu,
- ma jambe bien faite et le temps perdu!’
Zo genoot zij héél haar natuur.
Zo zingt zij nog met jonggehouden tong,
of het duizendwekig uit haar zong
en graag luistert haar dochter, hoe haar lied
ruist óver uit het doorzonde verschiet.

III Signalement
Moeder, wat wordt het weder daar zwart?
Dat is de schaduw van de Wolf, mijn kind.
Hij ruikt bloed van een meisjeshart
in door zon verwekte stroom van de wind.
Moeder is niet eerlijk, zij weet
dat die Wolf niet alleen meisjesharten vreet.
Zij kent de mare van die koningszoon
- blij kind begonnen met legende,
maar wijl hij eens zijn Franse les niet kende,
door jonge tovenaren, even schoon
als vals werd verwenst
en in een wolvenpels begrensd.
Zij heeft hem ook als jongeling gekend,
hij was dat koren nog niet uitgerend.
Wat had hij toen een mooie hoed,
schoner dan het kapje van haar kind,
gouddraad, iriserend zonnegloed
en duizend gulden krijgt nog, wie hem vindt.
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Roodkapje wordt dit niet verteld,
zij zou zich vergapen aan dit wonder,
liever dan dat de Wolf haar vergezelt:
Roodkapje, naar binnen, wij krijgen donder!

IV Hoedjesmagie
Grootmoeder, ik hoor je niet meer zingen.
Ik word ongerust
en de zon schijnt zo onbezonnen op de dingen.
Ben je soms ziek? Met je sterk hart?
Ik heb dan boter, die je zal genezen.
Het deeg van deze koek is goed gerezen.
Was er nu niet dat Ondier-zwart!
En moeder zwijgt
nog steeds.
Roodkapje, als je een potje boter krijgt
en een koek, waar breng je beide naar toe?
Wel, naar mijn dwaze Grootmoeder, moe!
(tempo di marcia)
En zul je dan recht aan
naar Grootmoeder gaan,
niet kijken links of rechts,
naar vals en echts,
maar altijd voor je uit en letten op
de wolf?
Die met dat goudbaret op zijn kop?
Hoe weet jíj dat, ondeugend kind?
Dat weet ik van mijn rode hoed,
die zegt mij alles wat ik zie en vind
en wat ik weten moet!
Zet hem eens op, Mama, misschien
kunt gij dan Vader wederzien
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en prikkelt hij u weer, zijn snor gevlijd
op uw mond, als toen hij u heeft verleid.
Wat heeft de Zon toch met perverse macht
door mijn vlijtige vingers saamgebracht?
Roodkapje, ga! Bang werd ik voor je kapje!
Mijd de Wolf, ga niet te zeer met stapje
voor en stapje na door 't bos.
Wacht je voor zijn geweld en roep je los!
Treuzel niet te lang met vlinders na te lopen
of bloemen te strelen, met wie men vertelt.
Is er een bloem bij, als er staan
in versjes van Pierre Kemp,
om er met een vaantje rond te gaan
en zacht te zingen, denk dan liever aan
Grootmoeders stichtelijk smartenbed.
Dat alles zal ik gedenken en ook doen.
Kijkt U mij wel goed na, rood ben ik in groen.
En nu nog even tijd voor een driekante zoen!

V Bij de tweesprong
Tweesprong waar het bos begint.
Roodkapje weifelt. Wind,
ga ik hier in, waar kom ik uit??
De wind weet van niets en sluit
maar waaiers van takken dicht.
Dan zal ik het vragen aan het zonnelicht.
Zon, die weg met die witte steentjes
lijkt mij zo pijnlijk voor mijn teentjes,
zal ik die met de dennenaalden gaan?
Zij kijken elkander begrijpend aan.
Daar is deWolf, zie hem gapen!
Heeft hij misschien niet goed geslapen?
Je zult wel moe zijn, zit eens naast mij neer.
Ik naast jou, Wolf? Liever niet!
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Dan mag ik ook niet mee?
Neen, mijnheer
de Wolf. Daar glijdt het Lied
van moeder weer aan. Hoor! Van die koningszoon,
die door te weinig animo voor het Frans verloor
zijn toekomstige kroon.
Nu moet ik gaan, waar ik dit niet meer hoor.
Roodkapje, houd de goede weg, loop zacht.
Niet alle wolven hebben dat nabedacht
van mij. Luister goed naar moeders Lied.
Pluk deze margeriet
en houdt ze gaaf, tot alles is geschied.

VI Tussen vlinders en beek
Mijn handjes zijn geen netjes om te vangen.
Dat weten de vlinders en dus stoeien zij
met mij.
Raadseltjes geven ze op aan mijn wangen
en wapperen weer gauw voorbij.
Ik zal ze krijgen die dagpauwogen,
koolwitjes, grote en kleine vossen!
Ik zal ze naar vermogen
prikken in trossen
op mijn vermiljoene hoed
en aan de koninginnepage vragen,
terwijl die fladderaartjes klagen:
staat hij, eerst nu, mij niet bijzonder goed?!
Roodkapje, hoe wreed je bent!
Waar komt die bas daar plots vandaan en
ik leef toch in een wereld van sopranen?
Is dat de Wolf weer? die behaarde vent?
Denkt Kapje-Rood zo lelijk over mannen?

Pierre Kemp, Verzameld werk. Deel 1

500
Wolf, mondje dicht en schei uit!
Had ik nu een van moeders pannen
om je te pauken op je snuit!
Ga je nu zulk een vrouwtje worden
dat maar met pannen slaat en maakt lawaai?
Dan is het met je hoedje en jou niet meer in orde,
en toch dat ding gloeit in de zon zo fraai!
Ik ben al weg! Stoeien
moet ik, als Grootmoeder heeft gedaan,
met al wat mooi is. Blauwe bloemen hoor
ik met hun klokjes bloeien
en dat trekt mij bijzonder aan.
Buig zo de stengel, niet te haastig rukken.
Ik ga Grootmoeder een boeketje plukken,
daar zijn ze voor.
En voor haar boezem, eens van Duizend en één Nacht!
Vieze Wolf, je bent jaloers! Je vacht
zou, stak ik er een bloempje tussen,
huppelen en wat zou je me kussen!
Wat nu? Plots wordt het stil! Er schreit
iets langs het pad, als buiten de tijd...
Wordt iemand pijn gedaan?
Het snikt, zegt niets meer. Een traan
rolt in de beek. Voor dauw
is zij te blauw.
De Wolf? Misschien toch van hem?
Zo'n traan bij zulk een schorre stem?
Maar nu mijn schoentjes uit!
Er seint gevaar. Hoor, hoe die lijster fluit!
Mijn voetjes werden rood van pijn.
Wat ruist het water koelend op en neer.
Hoe diep mag het wel zijn?
Nu zorgen: rokje, houdt je droog,
ik til je wel hoog! heel hoog!! héél hoog!!!
Vlogen daar niet twee lichten heen en weer?
't Is gek, als ik mijn beentjes daar zie spiegelen
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en dieper kijk in het water, sta ik op mijn kop.
Ik zou haast in het water giechelen
om mijn rood hoedje, het heeft míj nu op.
De Wolf, het water loopt hem uit zijn ogen,
ziet in de struiken toe. Zij moest het weten,
hoe ik hier kijk en haar begeer. Ongelogen,
zij is te mooi om op te vreten.

VII Nawolverij
Zelfs een wolf houdt dat niet uit. Hij liep
daar weg, sloop naar Grootmoeders huis,
keek door het raam, zag wie niet sliep,
en zich niet storen liet door zijn gedruis.
Grootmoeder zat in een rood boek te lezen.
Betoverde prinsen kennen zelfs Nederlands.
Wat dat voor boeiend boek mag wezen?
Het is Latijn! Pierre Kemp denkt toch in 't Frans?
Carmina matrimonialia? Ook dat
nog bij al mijn honger en verdriet.
Zo juist in het bos met die kleine kat
en hier dit Kempiaanse huwelijkslied.
Grootmoeder hoort iets, 't Boek gaat neer.
Zij luistert: het is al stil.
Zeker weer die betoverde heer,
die niet kan hebben, dat ik zingen wil?!
Maar ik zing toch! Bomen zingt met mij mee,
mijn lievelingslied van Béranger!!!!
Combien je regrette mon bras si dodu,
-ma jambe bien faite et le temps perdu!!!
Zij is te oud, te taai, waarom
mijn tanden pijn doen aan haar? 't Is te dom
nu ik die beentjes van haar kleinkind heb gezien.
Word ik ooit verlost, wie weet, misschien??
Zij mag het weten, dat ik hier sta
en ook begrijp wat ik nu zingen ga:
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‘Combien je regrette ma jambe si perdue,
mon bras bien fait et le temps dodu!’
Je kent er niets van, Wolf! Ik dacht je meer lettré,
dan zo te knoeien met mijn dierbare Béranger!
Wat doet je me lachen òm je rauwe bek!
Grootmoeder houdt van bloemen, van licht
en van een pittig matrimoniaal gedicht,
maar wat jij gorgelt, maakt mij gek!

VIII Eeuwige finale
Moeder heeft me al lang je komst gezongen.
Roodkapje, waar heb je je tijd versprongen?
Zag je de Wolf? Hij is hier in de buurt
en heeft een andere stem gehuurd.
Had hij zijn liedje toch niet gegeven,
nu weet ik niet meer,
waar ik in mijn lievelingsboek gebleven
ben! Maar daar is die ruige mijnheer!
Lelijke Wolf, durf je ook dàt?
Toe zeg eens
‘lieve Wolf’, omwille van je kleine, rode hoed?
Ik lijk onaangenaam, toch ben ik niets gemeens.
Grootmoeder, dat is die bas, vertel mij hoe het
moet?!
Kun je het van je verkrijgen,
zeg het dan maar. Niet schelden, liever zwijgen.
Hoe vaak hebt gij elkaar gezien?
Zo waar als ik de benen heb, die ik verdien,
twee keer zag ik Vriend-Ondier.
Zó is het niet waar,
Roodkapje! Ik heb je al drie keer gezien.
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Waar nog?
Dat zeg ik niet, maar ik zag veel en
nu weet je het weer misschien?
‘Combien je regrette sa jambe dodue,
son cul bien fait et l'eau perdu!’
Dat lieg je, Wolf!!! Grootmoeder, geloof hem niet!
Ik liet de beek maar met mijn teentjes spelen.
En toen zag hij de héle Griet,
Roodkapje, maak mij dat niet wijs.
Ik word wel antiek en ben al erg grijs.
De Wolf ken ik te goed, soms is hij wel oprecht.
Kom ‘lieve Wolf’ is toch zo gauw gezegd.
Ruik maar eens aan hem en je weet,
dat hij de waarheid dit keer niet vergeet!
Doe hem zijn zin,
hij is niet onknap en 't is een goed begin.
Kom hier dan lieve Ruigebaard!
Je bent zo braaf geweest vandaag.
Je hebt me niet opgevreten
en dus een rein geweten
en... Moeder zou weer graag
Grootmoeder horen zingen.
Dat zijt gij drieën mij wel waard!
Al ruik je niet naar rozen en seringen,
hier met je snuit! Op welke wang moet ik
beginnen?!
Daar dan, en héél spontaan...
Wat zie ik plotseling voor mij staan,
dankend met prinselijke bariton?
Grootmoeder, kijk eens, wie mij in zijn armen
houdt.
Ik kàn het niet geloven, zelfs niet in de zon.
En wat een hoed regenbogen in goud!
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Béranger, had je dàt nog eens beleefd!
Nu zingt alleen je ziel met mij:
‘Combien je regrette mon bras si dodu,
- ma jambe bien faite et le temps perdu!’
terwijl de adem mij haast begeeft,
zo voel ik mij weer jong en vrij!
Roodkapje, hoor van ver moeder weer zingen
door golven zonlicht en seringenparfums, zacht rose, teer blauw:
‘In iedere vrouw
woont toch een Roodkapje en in iedere man
een Wolf!’
Wat zeg je daar nu van?
Grootmoeder, er welt iets uit mijn ogen
en biggelt over mijn schaamteloze wangen.
Ik geloof nu in het geluk
en niet als in dat van een nuk
en het onweerstaanbare vermogen
van de lentezieke Zon
verteert mij van verlangen!!!
En... als ik het zeggen kon:
Wat hebben wij die Wolf daar fijn gevangen!
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