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Verantwoording
Dit deel van de uitgave van Bert Schierbeeks verzameld werk bevat zijn eerste drie
gepubliceerde experimentele romans: Het boek ik (1951), De andere namen (1952)
en De derde persoon (1955). Het feit dat juist dit deel 2 als eerste verschijnt, heeft
verschillende oorzaken, waarvan wel de belangrijkste is, dat uitgever en inleiders
meenden geen grotere hommage aan Bert Schierbeek te kunnen brengen dan door
opnieuw met Het boek ik te beginnen: een historisch moment in de Nederlandse
literatuur! In het jaar dat Bert Schierbeek zijn 60ste verjaardag viert, is er alle reden
voor om daar even bij stil te staan.
Deel 1, gepland voor 1979, zal werk van vóór 1951 bevatten, zowel de eerder
gepubliceerde romans Terreur tegen terreur en Gebroken horizon als ander
(gedeeltelijk niet) gepubliceerd proza.
In de volgende delen zal werk van ná 1955 worden gebundeld, zoveel mogelijk
met een onderlinge samenhang. Verantwoording daarvan zal bij die afzonderlijke
delen worden afgelegd.
De samenhang van deel 2 berust in belangrijke mate op inhoudelijke gronden: alle
drie boeken hebben een autobiografische inslag. Bij Het boek ik ( = de eerste persoon)
komt die reeds in de titel tot uiting; daarna heeft er een verschuiving plaats die voert
tot (voorlopig) meer afstand in De derde persoon. Wij willen hiermee beslist niet
suggereren, dat dit drietal experimentele romans als een samenhangende reeks - een
drieluik - zou zijn opgezet, maar er is samenhang, ondanks alle verschillen in
thematiek en stilistische aanpak. Wij gaan daar dieper op in bij Bert Schierbeek en
het onbegrensde; een inleidende studie over de experimentele romans van Bert
Schierbeek, die ongeveer tegelijkertijd met deel 1 zal verschijnen.
Bij de herdruk is de tekst van de verschillende eerste drukken gevolgd, maar de
verschillende kleuren papier en drukinkt (zie de drukgeschiedenis) konden moeilijk
worden gerealiseerd in deze heruitgave. De gegevens over de oorspronkelijke uitgaven
zijn grotendeels vastgelegd in de drukgeschiedenis, die aan het einde van elk boek
afzonderlijk is beschreven.
Siem Bakker
Jan Stassen
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HET BOEK IK
bert schierbeek
De verschijning van deze eerste experimentele roman in nederland is een
merkwaardige gebeurtenis. Nooit heeft een auteur in ons land zich zo volledig
uitgesproken in deze stijl en vorm en zoveel van het leven in dit tijdperk op zich zelf
weten te betrekken. Schierbeek's werk sluit aan bij het Dadaïsme en Surrealisme;
invloeden van Joyce, Antonin Artaud, Henri Michaux en Kenneth Patchen zijn op
zeer persoonlijke wijze verwerkt.
De taal mag moeilijk zijn, het proza van Schierbeek zal menige criticus ergeren
en een enkele lezer tot wanhoop brengen, maar het dwingt tot lezen en herlezen door
zijn menselijkheid en zijn bijna religieuse rythmiek.
Het is ‘een curieus stukje zetwerk’ zei de zetter. Want ook typographisch heeft de
auteur zijn cri de coeur vorm gegeven.
ik ben een reisgids kinderen
leer mij lezen

de dichter lucebert tekende het omslag.
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..., want de tijden waren vol geworden en de enkele goden die nog restten bouwden
hun onderkomens in kelders. het grote splijten is begonnen en de splitsomachie zet
zich in ons voort en reeds jaren zijn de beddingen te nauw en verbreed om het breed
worden te pleiten in eigen boezem... groot zijn de stuwdammen die het leven en de
dood in ons optrekt en hoog en dik... en zéér vele.
nu zou het tijd zijn om klaagzangen aan te heffen als enige weg tot een geringe
eeuwigheid... übel ist das leben das leben übelall... übelalles!!... de lichtschuwe
duivelen hebben het eeuwige leven en laten hun vrezen niet kennen... er zijn reeds
mannen, wij zien ze zitten die de haren van hun hoofden scheren en vrouwen beladen
de trossen bruin en blond met het drek der stervenden... ze moeten op de winden
aeoliede verspreid worden... uitzaaien! uitzaaien... de doodvisser maaien!!
een groot jammeren ellenden ellenden en geen streken meer en de ogen geloken
en het wassen van handen van steen en het werken om merken van hout en de vogels...
De Vogels!... DE VOGELS!!: Dioermah, Ephemeree en Poeroesjah!
ze zouden het einde willen..., het einde willen..., het willen willen... en het opnieuw
beginnen... geen geld innnen, jongens, nooit geld innen... de balzaal van deze
drangzaal kent geen openwanden... het tevergekel! tegezekel... en de kamers zitten
vol kloppen en de rivieren ondergronds voeden de dagen om tot nacht te komen. de
kleden lach worden geklopt en het zingen rechterboezem o droesem! o droesem...
want IK GOD, die recht sta in mijn ziel en het verdriet ken... ik tel de tranen die
ik schep... en de zijrivieren die hoofd zouden willen worden en wat zich verliest
tussen de zwarte gordijnen lustrook... en soms het volmaakt blanke lijf van nakende
naaktvrouwen... ze laten de tepels hangen en de wangen olijven... o vieren en vijven
en het middenrif wel geteld zeven maal zeven zuchten van het verlate ik... de
CHICANE ALMA MARA AMORE.
idylle van gerookte steden en geroosterde waanzin... o redeloze reden van het
vreugdenhouden en het smartenhoeden en de godinnen die het water met
verwondering drinken omdat het helder lijkt
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en in het slib baden der rivieren via vita amoris... ach ich habe sie verloren und hin,
dahin, davon, vondannen, verdammen, vondrinnen und michsmahl entsennen, das
versenken trübsangen... en het lachen? Bij den Eeuwigen Mens!: Het Lachen, lachen,
lachen!!!
zeker er zijn de eeuwig smachtende woestijnen heetzand met het hart in de handen
oaze... laatste amberbronnen voor de spasmochismen des levens... niet te knotten!
en geen genadenvoer in deze vaart want het vuil heeft de grachten gedempt... en de
devotie en de liefde en de meedogenzonden... en zonder medogen... medusa schreeuwt
door de raffels van haar tong en de lippen schroeien brand in haar lijf... het koper
okerenlijf... de kokers open, o vrouwen!! en grandissimo grandezza, zij kouwen de
kinderen tot lachen! Zij zingen:
wij weten dat de angel in het lijf steekt dat wil
wij weten het angelus lijf dat vergeten eten wil
wij angelen het weten van het lijf
wij lijven de angels in het wetende lijf dat wil
wij lachen om angel en weten en lijf en wil...

gratia, gratia plena, want het is de angst die de keel van het leven knijpt en smoren
de moren en moorden de roden en hangen de zwarten en de couranten rekenen en
het verrekken van harten en hoeden de dozen... maar het proza leprozen het proza
sub rosa...??
O Brautigam o bruidenleven! En de schaam? Van binnen? Nigtbar amoris van binnen
bruxelles and tittling limey joerop the Old Fly?
- What does he sing that guy?
- O he is a nice kid, geldknaapje... Money the moon...
- That's rightooh... money de moor...
- Knap geld...
- His name?...
- SSSttt... hij zingt en swingt...
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Furry the furry dancing Joerop Down
fukkel de gown and de fag
and gall, oh mij Gall gaun
the Saviour!
no Behaviour saviour safe

THIS IS BRUSSELS CALLING FROM POOL TO POOL
DIT IS BRUSSEL SCHREEUWEND VAN POOL TOT POOL
Dominico Scarlatti Stabat stabat mater amen et le concerto Brandenbourgeois en
ré mineur de Jean Sebastian Bak.
- His name?...
- Hamilcar Barcas man van God en de Wreker uit Punis and nevermind a nice
boy...
- A nigger? Niggerblood?...
De mens der mensen
bunking debunking Joerop old down
- Hello Hamilcar!!
Ze groeten mij de meisjes, de feeën van het verloren leven en groeten het leven
dat ze niet kunnen, wat ze niet kennen en verwennen de fluweel haren met odeur
mineur tot het maximaal geuren van... o, god, ik god zelf het besef blyft rukken... en
de alvleesklier staat open... Zeker zeven slagvelden alalamein allemaalmijn... Mijn
women? No Swinewimen...
- Wijn, vrouwen?
Kleine spiegelvrouwen wijn? Wijn voor de tederen hekken in de keel?
- Vin Rouge? Vin Blanc?
- Ooh Rood, Rood, Rood!
Roode meisjes van liefde Dioermah, Doeroesjah en Ephemere en de onderstromen...
de haat die de dood koestert en het bloed der kinderen drinkt en goud zou willen zijn
om te kopen...
- Château Pontac mon Plaisir? Grave, très grave?...
- Non, non, non, pas grave Hamilcar... pas...
Pas grave trop grave er zal niet gekocht worden in de wereld die komt de kelders
zullen ontoegankelijk zijn voor de goedkope
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schemer van kruidenierspotten... O Dioermah gezegende onder de... en de vrucht
van uw schoot?
- Château Nexon-lemoyne, cru bourgeois supérieur?
- Nee, nee, nee lieve Hamilcar, geen bourgeoises voor ons...
Lieve Hamilcar homunculus triumphans dee demone la guerra intestina, lieve
zachte bruine Hamilcar, lange slange slanke Hamilcar met je zwarte krulharen, je
hulharen... toen je Punis verwon, en een zoon gewon en Hannibal was en Hasdrubal
en übelal... übelal was waar het stikgas was en de smoordamp en de bloedkramp
verdamt nog mahl du schwarzer moorhund...
- Château Lynch-Bages Pauillac Médoc cru classé?
Ze wilden je Lynchen en hangen aan het touw van hun nijd... het bokje heilig
zachte blankbruine wittewild bokje zou bloeden... alalamein...
- Ja, ja, ja Lynch Bagage, lieve Hamilcar...
Oooh Dioermah Poeroesjahephemere... mon dieu, mon dieu ayez pitié... elle à la
mienne... elalamien... untermenschen fressen dich... het kind ik, werd vermoord...
En zelf?
- Vin de Vivre, allons!!
ach ik ben ook een meisje geweest en een knaap en het lam en de vogel en de vis
in het water en Pythagoras zelf maar het bloed bleef het bloed en de mond de mond
en het hart leerde moeilijk het zwijgen... het zwakke hart al allah mijn! Peri! Peri,
periculum in mora!
- Waar ben je geweest lieve Hamilcar...
HIER DE NIEUWSDIENST VAN HET N.I.R. TE BRUSSEL:
- Stil het nieuws lieve meisjes... het nieuws van Hamilcar...
- Ja, ja, ja vertel!
... de commissie van de mensenrechten is bijeen geweest in leek succes en heeft
vergaderd over het al of niet handhaven van de saterlieters van de oostpacters om
tot resultaat te komen over de vraag of verdovende middelen ook in handengegeven
kunnen worden van personen die bewezen hebben onbetrouwbaar te zijn en enkel
nog leven op kosten der millioenen.
... ook wat betreft het eten van zoutspijzen en bitterballen is
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men tot overeenstemming gekomen: eendrachtig slikbewegingen maken in het
weltpolitische rythme der langzaam en vreugdevol herrijzende slagvelden die reeds
enige jaren braak liggen voor de zogenaamde misplaatste personen... ook wel de
overtollige mens genoemd, zoals een der dames leden der commissie lustig opmerkte...
(hilariteit hahahaha)... met houwelen en pikkels heeft men deze mensen de laan
opgestuurd een nieuwe toekomst tegemoet en het brood des levens zal hun niet
ontbreken sprak de toesprekende hogecommissaris... geen lege broodzakken meer...
en de nylonfabriekanten lachten reeds in hun vuistje om dit symptomion van
herbebouwing van wat eens het centrum der wereld was...
de wereld is oud
de wereld is koud
de wereld is geen

... vrees om in te leven, honger om in te sterven en bloed om te koken en shag om te
roken... oooh stem van het zwijgend Orakel verlicht de schreden van mijn adem
opdat ik kathedralen zie...
- Ja lieve meisjes, eerst even roken en drinken en dan zal ik vertellen want gene
is ook ene... en de eerste kan niet altijd de laatste zijn... jullie weten trouwens dat ik
destijds gereden heb op de versierde olifant van de generaal, die bloedsporen droeg,
een knickerbokser op zijn hoofd en gaffel op zij... wel de olifanten rit is nooit
geëindigd...
- Wat?!... Wat?!... Hahaha...
- Nee lieve meisjes... Dioermah? Poeroesjah? Ephemere? we mogen nooit koud
worden, nooit koud worden en ook niet heet... de hoofden koel! mannen!... koel voor
de koelmannen met de potten op hun hoofd und ausradieren die dieren, und munter
spazieren und nie vergessen die beine... gefallen, gefallen, gefallen, ein, zwei, drei
und vier... aah bier... in my solitude immer bier für die vergangenheitenanwesenheit
- Saxofonen duisternis vullen mijn oor, lieve meisjes... zet de radio af!
- of wat zachter!
- De radio uit!... radio uit... adio uit!
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- Precies... dank je wel... toen ik dan van de olifant kwam bij de vrouw van de generaal
bleek tijd en ruimte opgeheven, we hieven de glazen van de generaal en de dochter
en de vrouwen en de olifant en nikkers boksten een lied van ziel uit de trompetten
rumba en cocacola want het geluk was eindeloos... Hoewel ik dus even afsteeg kon
er toch dadelijk weer opgestegen worden... zoals de generaal zo treffend zei: alles
gaat zijn gewone gang, de democratie staat nooit stil en mijn dochter studeert nog
steeds net als u... ja, oorlog, mijn kapitein, is een noodzakelijk kwaad... en we leven
er van en we leven er van en we leven er van... mijn vrouw en mijn kind, mijn dochter
en ik en wij allemaal... want ze willen het niet de anderen, verdomme de anderen,
de alle mensanderen... maar ze willen het ook... ze willen het wel... ze doen het wel...
Dit zijn de dingen die niet stilstaan in de mens jongen... en de neger blijft zingen,
zwart zingen, roetzingen, rouwzingen, rauwzingen en mijn dochter studeren: rechten...
richten,... rache, ooh rache in my soulsolitude... zo sprak en dacht de generaal
meisjes... ook een mens wij zijn allemaal mensen... zo zei de generaal met de
nickerbokser in zijn nekspek... het nekspek rood en grijs van de olifant... Ja mon
capitaine zei de dochter oefese... dit is de NUL-fhase in de mens niet waar zo een
oorlog, we kunnen als het afgelopen is weer alle kanten op... toch wel heerlijk al kost
het offers... mijn vader slaapt soms niet van de offers die hij moet brengen, wilt u
geloven, mon capitaine...
- Was ze verliefd op je, lieve Hamilcar?...
- Iedereen was verliefd op me, lieve meisjes... ik elephantosis riante... een ernstig
schutter was ik... en zij de bacchanten die alles minden in het nulpunt waarover de
lieftallige Oefese sprak met haar stem van zijde rupsen... mijn grootvader was een
grote moerbijboom zij zei mij vertrouwelijk na het vertrouwelijk drinken van enige
coctails ooo tail mia mij bene...
- Haar benen?!?...
- Ja lieve meisjes... voorloopstertjes van de zoeven afgedraaide beneluxen van het
radiostation... Niettemin... o min, o min mij sprak Oefese die meer en meer princes
werd... haar vader zakte
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af... Hij houdt van een afzakkertje, zei Oefese... zie, zie... en ik zag de nikkers hem
neer boksen en het bloed uit zijn ogen springen en ik lachte en zei hij zakt af weg en
uit... Grommeri, grommeri dacht ik en aaide de slurf van mijn olifant...
en ik weet het: nu lachen die meisjes, eindeloos en loos lachen van het onbegrip
en de tip van de sluier in de hand houden en niet oplichten om het water te zien dat
leven heet, het heet leven en smartdroeven en het uniformsnoeven van de traantailen.
Zeker twee en veertig trailers slopen dien nacht de woestijn door, het hete zand aan
hun poten gromde... reppoten, rappoten voor de rapporten aan de dronken generaal
en ze sneuvelden allemaal... moorhunde! blutschunte! byehard of heartsdying! ach
meisjes haal de waanjaloesien neer en vraag vergeving voor het nietgrootzijnzingen!
er dansen quadrilles dolora in jullie ogen en je weet het niet... de generaal wist het
ook niet en oefese niet en de vrouw niet, want de katten sponnen hun ziel dicht en
het lijf begon te leven... o mia mij tail bene...
en dan zijn er de zes en twintig letters die zich kunnen vermenigvuldigen in het
woord dat onnoembaar is en de kathedralen van licht-van-binnen-uit... Denk aan de
foedraal mon chèr capitaine...
en ik zei, ik zei, ik schreeuwde: Verdomde, lieve Oefese... ik ben een raar mens...
mijn grootvader had dertien kinderen, mijn vader tien en ik zet de traditie voort...
oefese de schrikmin en ik minde haar schrik want er was geen verhaal meer... ze
was oef! oef! o phase...
- De meisjes moeten roken! Hier Camel en Pall Mall, lieve lange..., nietwaar toen
wij ontwaakten zat ik nog op de olifant en rende de generaal O Grommeri, o grommeri
door de stallen... een soldaten ochtend symposion was juist bezig en men vloekte
genot van eten de stallen door... en Grommeri sprak: De Heer uw God zelf zal hen
voor u uit jagen en verdrijven, zodat gij hun land in bezit zult nemen, maar gij moet
u naarstig toeleggen op het onderhouden en betrachten van alwat Mozes gezegd
heeft... dat gij daarvan niet afwijkt, noch links noch rechts... en laat u niet in met de
volken die zijn overgebleven en vermeldt en zweert niet
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bij de naam van hun goden... gij zult de Heer uw God aanhangen zoals gij tot op
deze dag gedaan hebt...
... en door de stallen stonk het eten meat and vegetable hash and irish stew... Read
the mountain speach, the most famous speach ever held... Rook toch meisjes en lach
je nieren ondersteboven... Ik heb een vrouw gekend die een zieke nier had, en
opstandige nier, een inefficiente nier, zoals zij zelf zei... de Dokter moest iedere week
een keer komen om hem aan te stampen...
Juist meisjes en nu lachen... waarom niet lachen... pallmalllachen en kameellachen
in de woestijnen zand en schip zijn, boot zijn, bloot zijn. ik zie de knieën zingen...
o knie dioermah en o knie ephemere over de horizonnen zang van mijn bloed... de
bleeke, de doode, die gezondigd heeft maar de onschuld kent... geen van schaamte
weten en niet het wetboek en de rol maar het kaballistisch aanruischen van
duisternissen beheersing om tot de ochtend te geraken...
o, ik god, ik godovertollig en voltalig...
we zullen geen vrede kennen
we kunnen de leidsels niet houden van het leidsellijden...
het lijselied van het lieselottellijden van scheiden, scheiden immermehr ik wil niet
ontkennen de zang van binnen en niet het licht dat de dag brengt over het bloed van
de nacht... en deze meisjes wel zien en wel lachen... maar het erdenjammern nimmt
kein ende... ende de selfapotheose van Hamilcar Barkas Donnerwetter is
EV KAITTAV HEN KAI PAN EEN EN ALLES
Zo is het leven en groot dingen naar handen misstaat mij niet. maar na iedere deur
komt een andere en het verlangen is eindeloos.
- Zoals jullie natuurlijk niet weten, lieve meisjes heb ik nog een tijdje op een bank
gezeten..., gewerkt... een schijnbank Baal... En de Baal stond stijf in goud langs de
muren en had ogen groen livide... Ik ikte daar de staten, de verenigde staten van
amerika congromerata van zuid naar noord... De wreedheid van de greep van
cassandrische ontucht en het meneander handen uithangen om cijfers dood te vangen
nam geen einde... tot... op gegeven dag het goud van de muren ging druipen en Baal
luidkeels brullend:

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

23 (13)
Abstractie, abstractie genade! riep en filosoof dreigde te worden en sociaal concreet
de brandkasten opende want de nachtsloten hadden zijn ziel gebroken... O het
nachtslot, riep hij, van de duisternis en de miss, de mist, en de missa solemnis...
Vergiffenis want het barsten is begonnen... ik zie scheuren voor mijn ogen drijven...
want de wanden braken, lieve meisjes... zoals ook het guldenvlies en de aurea borealis
van meisjesborsten..., nietwaar, wij kennen het breken en godworden... en niet
deodeaphobide... oh non! Zijn vrouw stond naast hem met een vreemde god aan de
hand en zij zei: Ik zal iets in je leggen lieve Herman, want je kon het niet weten en
het leven is wreed tegen ons en we hadden een groot gevoel, maar het was niet groot
genoeg... Dat was wartaal, chaotische waartaal, meisjes en jullie snappen er niets
van... en zij ook niet en ik niet... maar de balken troffen beide aan het hoofd en hun
bloed was rood als van de ordinairste soldaat die juist op dat ogenblik de laatste adem
uitblies voor democratie en volk en vaderland... en geen achterland... nee geen
achterland... O rotten rover patria...
- Dit is kritiek, lieve Hamilcar...
- Naar de Bliksem die ik ben als ik niet de balk zag in mijn eigen oog o, meisjes...
want ik ken de doodsschreeuw van nabij en het laatste lichten der ogen en het eenmaal
nog ademhalen om voorgoed een steen in mijn gebeente op te nemen... onbewegelijk
onbewogen en gewogen... o het gewogen worden... jullie weten het, nietwaar... Hoe
belangrijk het gewicht in dit leven!! Meisjes zijn de weegschalen en de gewichten
waarmee de wereld gemeten wordt... en niet de lengte en niet de breedte maar de
diepte...
- Ziel en zielig o Hamilcar... Kom laat ons drinken...
- Oui Château la Pointe Pomerol Ier Cru... pas bourgeois mes ourgeoises... o de
bedden, het bidden en de gebeden... waar leidt het heen? chateau Evangile?... het
angelus of de verte?... chateeau neuf du pape? ach das papenstühlchen, das jeweilige
stühlichen steht auf allen fahrräders der deodemonen... om er af te komen? wie wil
er af komen, als hij er een keer op zit? nietwaar... en de geliefde doden? hebt uw
medemensen...
- Hebt uw medemensen lief, meisjes, als je zelf... en jullie heb-
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ben je zelf lief,... ik zie het aan de lippen die rood zijn en de wijn in je ogen en het
blank van de handen blauwbloed aders... Zeker en hoog zijn jullie en de Liefde
kennen en willen kennen en steeds weer willen kennen en het is zonder einde... Jullie
willen het eindeloze onmogelijke van het kennen zonder... ach zonder wat, lieve
Dioermahphemere... en Poereoesjah, wie jaagt door je bloed?... Den ouden Djengis?...
O Kahn, du alter schaukel Kahn, du kennst von oben bis unten das verstücken im
Menschen wie da geschieht... het nu en het later en vergeef ons, vergeef ons... lieve
meisjes... de dood en de meisjes gaan hand in hand... Niet te geloven... I am all yours
in button and bones...
god ik zou willen dat ik wit was en leeg en over de vlakten schouwde en zag dat
het leeg en licht was en het lichaam verloren had en niet was dan ballon zonder...
nee gas zonder ballon en dat ik mijn ik, mij zelf uitlegde en werd gelegd... door wie,
door zelf?... door en over de vlakten zweefde als de geest over de wateren die leeg
was en niet wist en niet wilde en niet streefde en groter werd naarmate de wateren
ontdekt werden... en zou er de liefde dan zijn... een heilige oude vrouw of een sybille
zonder tanden en haren en kaal gevreten van het lichaam dat zij te eten gaf... of zou
er zijn... nee er zou niets zijn dan de geestalalamein en het bloed zou wit zijn en wij
de doden leven en het leven de jacht om genade, de jacht om troost, de jacht van het
nachtjagen en dagflessen zou een einde hebben... heeft een einde?... rust het zelf in
de schoot van zich zelf...
maar het sociale jongen..., jongen... en diogenes die de ton te ruim vond en tenslotte
zijn lijf tot een beker sloeg om mensen te drenken in demonenootmoed van cynische
ikafleggers...
- Een ander verhaal, lieve Hamil... wij vallen in slaap en wij willen horen... ook
met het grote oor dat altijd openstaat... het verhaal het echte willen wij horen... lieve
Hami...
- De kar ben ik kwijt en de L heb ik verloren in de droompaleizen van drie vrouwen
schoten... maar wist jullie dat de liefde een oudwijf was... een japans oud Zenwijf?
Een boerin, die ploetert om tot het einde te geraken?... Maar wij vinden het mooi en
lieven
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de werken van deze werkende vrouw... Werk jullie meisjes, werkt in jullie de
lieveouvrouw of...?
Wij zijn jong, lieve Hamil en mooi en wij...
- Rook nog een Pallmall en drink chateau rond point du pape neuf... Negen popen
kunnen samen meer dan ieder apart... een oude wijsheid... ik zal... Ja wat zal ik? Drie
meisjes,... drie vrouwen dromen zich van mij weg omdat ze zich vast dromen aan
mijn huid en de haren menen te proeven Maar wat zal ik? Het uur zal komen en is
gauw aangebroken dat de zaak Nightbar amoris van binnen sluit en dan?...
Ze zullen zich verder wegdromen en ik met hen meedromen?
Er jacht over iedere woestijn de wind van schijnoasen... zij zijn offoes en
diffuusfugaal en non figuratief... al denken wij alleen in figuren... maar ergens waakt
de Eeuwige Mens en zijn stem kent het bloed niet...
Nee!?
Ach lieve Hamilcar raast dan de lustvalk niet in je hoofd en poogt hij de rauwnagels
niet in je blote vlees te slaan? Mediterranée in media vita en het razen van het bloed
en zouden de borsten niet hangen over de wereld hovimorahma... en de boom des
levens wil hij niet staan?
En slaan! Slaan!! Slaan!!!
De wil van het mes
De wil van de fles
... en de wil van zeven schepels graan gestort over de hoofden van zeven maagden...
ieder enen schepel... en de losprijs is duur en goedkoop... want het lossen was laden...
Oh heilig ontladen van...
Mann soll generös sein...
Aber Soll-kultur ist pein
het bleke ebben van de dalen jephthamoabamara en het gerecht zijn...
mann möchte generös sein...
keizer Shun heeft slechts gezeten, zijn gelaat naar het zuiden gewend en er heerste
volkomen harmonie...
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en ik was soldat en ik ben soldaat en ik zal soldaat blijven... maar het leger heeft mij
verloren en de doden hebben mij herkend en zijn tot mij gekomen om te zeggen dat
zij in mij zouden leven... want er was niet het einde waarvan zij droomden en niet
het begin waarin zij dachten en niet het geweer en niet de kogels en niet de generaal
maar wel een lachende neger die de generaals wonden verbond en mompelde:
well well old chap your lord is my lord and 't is all lordy lordy good here... well
you see, how to say... the differences away and the money sir... yea that's it... no
money and 't is all swooney mooney on earth... 't would be sir...
and what about the blood old nigger?
A White River sir...
I was much bigger, nigger...
You see the River Sir?
What River?
Liferiverrun o me o you and all these, the creatures of all beloved and nevertheless
difficult loving beings...
En het geld? Geldt niet!
En de macht? kan niet!
En de wil? Is niet!
en hef IK?
-... ik, ik, ik o meisjes... jullie zijn één en ik zie het... drie is een... en een en een
is zes en driemaal een is negen...
- 't Is de drank lieve Hamilcar... maar we laten je niet in de steek.
- That's it... geen steken laten vallen... zei de generaal nog en toch kwam de regen
op tijd... Komt de regen nog op tijd, meisjes? Een, twee drie...?
the rains came just in time to wash the bloody body of grommeri.
oh christ thou willst never forsaken us in this elend... is 'n 't it?
- De generaal meisjes... ach jullie willen een verhaal. De dochter Oefense was een
eigenaardig meisje. Zij wonnevreemd en vreemdwonnig... ze had groen bloed, naar
zij zei, want rood en blauw was te gevoelsmatig gewoon... We sterven aan de gewoon-
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te, mon capitaine... en in deze wereld komt het voor dat het oude hart niet wil sterven...
Daar hoort men door boezem en kamers het zacht gehuil van nachtblinden. Weet je
wat ze zoeken, mon capitaine? Het heilig Oog dat zich verborgen houdt... Ja waar?
Oh waar? En wie zal het vinden? De verborgen drie-eenheden die over barkrukken
dollen? De dronkensoldaat ik-weet-niet-meer?... Maar hij zou het willen weten? En
doen? Drie-eenheden ontmoeten wij, mon capitaine, die de hoeden lichten: de hoeden
O, Wee, Mij! En wij maar dansen en ik maar dansen in het wij en ik wij mij o wee!
And God himself suffers of your wounds dear general! So it is en de bloedoffers
worden geroken van jongbloed omdat het wierrook geeft... O de armen verlies en
gewin uit onoverdekteplaatsen wereld en het weeën en de fee Oefese... Mijn Cassandra
min, mijn Spinxenoog, mijn... Oui mon capitaine... en de baan van het sterven word
er niet door verbroken... Let wel! Het verpachten is begonnen, lieve meisjes zei
Oefese, omdat het geven niet wou lukken... Het eist een bestel van mogelijke
onbestelbaarheden en het volkomen opeisen van het laatste begrip...
Of mag ik spreken van begrijpen O Ephese Dioermah?
Het negenmaalnegenoog knikt aan alle kanten ja en ziet in de Camel het kameel
niet meer, noch de kemelsharen schaam op mijn kaken van soldaat zijn met de dochter
van de generaal... Yes, my general lifeblood is fully white overhere... a queer thing
is n't it?... Een blik in de Oceanische levensbeginselen, lieve meisjes...
We gaan hem bekijken, schreeuwde de menigte!... Zij hebben het heilig scheenbeen
nooit op de schedel gevoeld, mon capitaine! Ze hadden een klein verzuim gepleegd...
Ze waren iets kwijt geraakt, maar zochten niet doch sloegen de blik in 't moeras dat
zij voor beginsel hielden. Zo zal het zijn schreeuwt de menigte... de onmond van het
verstand-Ik zijn, mon capitaine.
En de Liefde? de liefde? De Liefde?!? Zwijgt gij bomen van steen!
- Lieve Hamilcar waar moet dat heen? Waarheen? Waar?...
- Van Barcas! Van Barcas! Oh Donnerwettgeschwister! Wisset Ihr weshalb die
trauben das rote wein schweigen haben... und fanden?
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- In de flessen, lieve Hamilcar! Flessen!... lessen!
-... zo schreeuwt de menigte dronken van geroosterde broden, mon capitaine, zei
Oefese wijze... Wijze groene oefese met de wijze weiden van rustlusten en het
verschoten zijn van onmin's lust... Het is niet te lessen, meisjes... niet met Camels,
luckystrikes of pomerol... het eigen bos is jullie een onbekende... Het gemak en de
dronkenschap, o asini asinorum in saecula saeculorum...
- In de Lorum!?!, lieve Hamilcar...
- Lieve meisjes, poezenoweemij... Luister: Er staat geschreven dat zeven en twintig
dollen na fluweelmieren zich in elkaar zullen vergissen om tot één ontdekking te
komen: WE HADDEN HET KUNNEN WETEN.
- Wat lieve Hamilcar... zachte bruine lieve Hamilcar... lieve slanke lange Hamilcar...
-... Wat? Wat en o Wie? Ik!... Heb ik voor niets gereisd door het vervuilde hart
van de Conglomeratus Hominicus, de woestijn van steenzouten en dode zeeën? Heb
ik voor niets het lood gejaagd door dode harten? Heb ik... ik... o, ik lieve, ik mij
lieve... mij te lieve ik...
- Lieve Hamilcar...
- Lieve lieve Hamilcar...
- Hele lieve lieve Hamilcar...
- O God er is geen minuut te verliezen wij pijpen in het Niets... harten sterven af
in minkoortsen en sexappealappaerences... Water Heer, zend de wateren... veel
water...
- Hier een cocacola, lieve Hamilcar...
- Geen cola op deze molen, lieve meiden, want er is geen man die ontvlucht aan
de heilige stromen... Ettelijke hebben hun hoofden moeten afleggen en één Eva is er
maar één...
- Er zijn er drie, lieve Hamilcar... ik en ik en ik...
-... laat ons hopen... dit is de schreeuw der eeuwen, er worden wanstaltige kinderen
gebaard op deze wereld die de aanschijn van god verloren hebben... Vogels zijn tot
slangen geworden en het amen o amen heer steekt kruisen in mijn lichaam... O
Golgatha unseliges Golgatha... maar mijn wil en ik meisjes en ik en
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mijn wil en het slijten van de zolen leven die rechtop in de voeten gaan staan... en
de touwen gespannen over de eindeloze wegen, één voet hoog en onzichtbaar... en
vallen... God is begonnen met het vallen... vanwege de benen, lieve meisjes, jullie
meisjes benen... opdat we een ziel zouden krijgen en leren rechtop te gaan en geen
reptiel te zijn en de schijn zouden hebben van gewassen voeten en recht in de regel
staan van twaalf tafelen, maar twaalf tafelen om het ongeduld te beperken... het
tabernakel niet te genaken en niet de duistere wonde het hart... en maar bloeden,
bloeden... want alle scheden van mijn lijf staan open voor het zwaard en ik ben meer
vrouw dan zeven vrouwen in borensnood... en ook God was een vrouw, lieve meisjes...
een zacht alabahamahi aansluipend kleinood uit cosmogenetische ribben... laat ons
hopen! Laat ons hopen en geen menevertekel! het monumementomori staat aan de
wanden des hemels... en niet alleen... het ruist in ons bloed, lieve meisjes... kleine
vogels zwarte vogels... de woestijn was er vol van... de witten werden zwart en de
zwarten wit... dit zou de genade kunnen zijn, het was o meisjes een stervende neger
in de schoot des heren, en hij waste de voeten van zijn generaal godvergrommori...
Filosofus Distraetos
Het zoïsme zogroeime in mij in saecula saeculorum...
- Stemmen meisjes, stemmen...
- De kroegbaas, lieve Hamilcar... hij ligt onder de tapkast en tapt...
-... juist... hij tapt de flessen af... de très old river and zeer oude man... en geen
kind zal een traan laten... en jullie blanke meisjes voeten zullen ongekende overmatten
betreden... Om? Ja Om?... Zijn er niet altijd de nausikaä schuchterschuifsels om door
de vroomheid te treden met ongenagelde lippen en het hart geopend als een heerlijk
graf... Zij kennen de onderkomens, zij hebben de onderkomens... o vergeet de
onderkomens niet wee-vrouwen...
Nu ga ik lachen lieve meisjes... denk om mijn lachen... kleine verschuivingen
lapipedaal door de hersenschors... alle katten zullen zwijgen... Juist, jongen, de katten
zwijgen... Kijk op en zie ze

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

30 (20)
gaan... als honden als ratten... de woestijn breidde zich juist uit tot in de opperhuid
en het kaalworden was begonnen... ze gaan, de meisjes... Dood Dioermah, dood
Ephemere, dood Poeroesjah!... Laila, Lily en Lola gaan... zij wuiven met hun kuiten
tegen de dood... de dood in de tapkast mijn hart...
... schep ik dan waarlijk lucht met lege handen? Ben ik de man in het warenhuis
met zeventienjaar staat van dienst en ieder jaar één keer waanzinnig van het plakken
met het mes voor de heer mijn baas de directeur van het heetwarenhuis, het ware
heethuis en het huis van waanzin op tijd... men kan gek worden wanneer men wil...
dit is de stem der collega's, mijn zusters, mijn Laila, Lily en Lola... Wandelende
kasten bijouterie ceintuurs en au de cologne... Neemt u dit? Zeker mevrouw? Dat?
Ja, meneer... Doet het zeer, doet het zeer... en het fluisteren van de stoffe tongen...
uw jongeheer meneer... een slip een hosedreiëck voor den heer?... en we zouden wel
willen als we durfden, maar de bril van de baas, de wil van de baas, de bil van de
baas en de biljetten van iedere maan... een mens is van stof en uit stof en door stof
en tot stof... al zou de geest... Ooooh geest ooh alvlees... Ja, ja, het is willig hier
benêen... en geen benen er in zien want het feest is gauw genoeg voorbij en soms
merk je 't niet eens... We zijn eenvoudig, heerbaasdirecteur, we hebben de sleur, de
sleur, de sleur en het grote vergeten... maar we moeten eten... en het tijdperk van
stenen onthouding en het slikken van spijkers met glimlachlippen is drâ voorbij...
dit is 't getij dat dreigend tot zijn einde keert... en wie verkeert, wie verleert, wie 't
verkeerde niet verleert die is de nood hooggestegen en zal om vleugels bidden... Ja,
lieve meisjes... lieve meisjes weg... jullie willen weg, jullie zijn weg en ik zie het,
hoor het, wéét het, maar mijn tong heeft zich om jullie heen geslagen en ik kauw je
in mijn woorden en mijn gedachten trekken aan jullie en mijn ogen rukken je kleren
uit en mijn benen dwingen je benen en niets kan het houden... want Baal druipt van
de wanden en de tongen vuur staan gereed voor het roosteren... wie in hem gelooft,
in hem leeft, in hem streeft zal sterven de ellendige dood van een hard hart dat een
schildpadden sterven is... jaren

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

31 (21)
op je rug en spartelen om genade tegen het licht dat het donker mag worden en gist
in je ziel en slangen in je benen en hout in je knieën en een schreeuw in de keel:
worg!!... maar 't zal langzaam gaan en jaren zullen je rug splijten en je wil uitrukken
en het vuur blussen..., maar het harde hart wordt niet week en blijft leven en jankt
om een lach... de laflach zelfs is vergeten... en de stomme spieren spreken een echo
tegen... we zouden je willen wegen... wegen... wegen... en misschien wagen de
sprong... Ach, ja, alle sloten zijn breed en als ze niet breed zijn, hebben ze nog diepte
en als ze niet diep zijn staat er nog water in en steeds worden de kleren nat... de kleren
net, de kleren klets, de kleren jammer, de kleren verdriet de kleren onschuld... NIETS
BLIJFT VERHULD.
Laila onthult Lilyonschuld en Lolageduld... Geduld, geduld het eeuwig zwijgen
van deze woorden zal eens uw deel zijn... en niet uit te rukken, niet te onderdrukken...
want de tijd komt dat de warenhuizen gaan wankelen en de waanzin de klok vergeet...
ik praat... ik...
- Kom mee, we gaan eten, lieve Hamilcar...
- Ja, ja, ze zijn dood en ze gaan eten... kom lieve Hamilcar laten we gaan
barcassen... Barcassen met de broodjes ik en zovele...
- Lekkere broodjes Hamilcar... zullen je goed doen...
- Lekkere Doodje we gaan je eten en we zullen je goed doen, Laila, Lily, Lola en
ik... we zullen schik met je maken en stiekum de kaken schaken... Het schaken, goede
Dood ben je niet verleerd... je bent het bord, het eten en het borduursel en alles doe
je zelf... De geest kan je niet vergeten... Ja, ja, ja... ik kom... Ik, de Bruid... en
Bruidegom...
Iaila, lily en lola gaan mij voor naar het brood... zij hebben geen slachtvelden
betreden en niet de jammer gezien en niet het oog dat staart uit het diepst van het
dode gebeente... kalkputten mijne lieven, en de tjalken des levens leden schipbreuk...
en de kalkput mijn mond is jullie warmond...
- Ha, ha, lieve meisjes ik kom als Alexander uit zoveel volkeren en olifanten en
ben ongeschonden... De Infant leeft en Benghasi,
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Soloem en El Alamein heeft Oefese, de vierde tot nul gemaakt... Helemaal nul, lieve
meisjes... en wat ik gewonnen heb behoort ook jullie het sterven, het bloed, de kus
en het leven... Maar als jullie van mij weg willen verlaat mij dan... een generaal des
doods in de arm is ook niet alles... gaat dan en eet het brood... kóóp het!... Want wie
verdient? Wie, god o wie verdient hier het brood als hij niet nagelschraapt in het hart
van zijn naaste?... Het is! Het is! Het is een grote rotzooi hier... Jullie lieve kuiten
meisjes, jullie lachende kuiten die mij aanzien en van het einde niet willen weten...
- Kom nou Hamilcar, hier onze armen, we zullen je helpen, maar we willen eten...
wij betalen het eten... Lola...
- Wie betaalt kan mij niet schelen Lola of Laila of Lily... ik denk dat ik zelf betaal...
ik hoor het betalen in mij, de grote afrekening een rekenmachine schuld, een
rekeningcourant berouw, een verlies en winst rekening van het coulante zachte
zuiveringssysteem... Denn ich sage; Die zehntausend und aberübelmahl tausend
kranken krieger senden wir nach hause mit vollem Sold... en een ieder bekijke zijn
lege handen en kere vier maal het hart om van wege het rechtzetten... het wegzetten
en het zitten aan de weg... Alle Exekutionen sollen volzogen werden binnen twee
maal twee is vier... und kein geraalbier, kein generaalbierpardoon, kein generaalbokaal
mit wein oder weib erbarmen... nur konsekwent sein... immer konsekwent... And old
Lord in heaven, cried my loverly blacknigger... Boksen jongen... Hij is de grote
bokser, die ons het bukken leert en het elastischaffronteren... en de soldaten kleren...
Want de jungle speelt een lied in dit overoude hart... en de hoofden rollen bij
duizenden uit onze handen en het bloed laaft de akkers van levenkoren... De moeders
mogen huilen, want ze weten niet beter... en de schepsels graan blijven een troost...
ook de maag heeft het hart begrepen... Mijn krijgers, mijn krijgers weet de genade
niet en gelooft niet in het woord van rok, de lach van smoking, en de vingers tiptooing
as in de bakjes van aardewerk: Nationaalmerk!... Weet en vergeet niet kameraden,
kuiten van Lolaily, dat ik de generaal was, ik de generaal ik en wij en zij en
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het gebod van de gebiedende en de brand in het braambos en Moria moria maria...
want ik heb gedood... ik heb gemoord op het woord in blik... ik heb de blikken verdaan
tot het staan in onschuld... maar het hart werd beladen en het recht vroeg om rechters...
Weet, weet en vergeet niet dat ik Barcas, de punier, purielgeneraal mediteranesk met
de dood begon in het zuiden... Weet en vergeet mij niet... Want geen zeventig Jesi
kunnen nagels genoeg vinden om zich aan het kruis te laten slaan en zullen geen
bloed genoeg hebben om af te wassen hetgeen geschiedde... buiten zijn naam, in zijn
naam, door zijn naam... maar de man van God heeft het glimlachen niet verleerd en
ook niet het zitten ter rechter zijde... en niet het drinken van de beker... alle kalkputten
heeft hij gezien en zijn hoofd geschud en gezegd: ik moet terug, ik moet terug want
de schapen weten de wolf niet die hun tanden regeert... Ze vallen uit heer Vader...
- Hamilcar, lieve, je bent gek...
-... je praat in jezelf...
-... niet zo mooi... zelfmoordenaars praten in zich zelf, lieve
-... Hamilcar
- je wil toch niet dood?
-... je bent veel te groot...
-... en te mooi... en we houden van je...
-... je moest niet zoveel drinken...
-... en werken...
-... vind je geen werk?...
-... en de committéé's dan...?
-... je was toch geen generaal, lieve Hamilcar?...
-... toch een kapitein...?
-... ja je zei het... je bent dronken en gek... een lieve
-... gek... een geldgek.
-... Soli mi deo gloria..., lieve meisjes... en de commitéés stinken van bloed... ze
wassen de hele dag hun handen... en hun voeten er bij... alleen hun mond blijft stinken
in woorden en hun kont in daden... dat is de kwestie die de liefde nooit zal begrijpen...
zie, je... ik ben niet van deze aarde, meisjes... al zie
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ik wel dat jullie mooi zijn en het goed zouden willen doen en het hebben niet kunt
vergeten... 6dat zie ik allemaal wel lieve meisjes... en jullie lieve roofdier lippen en
het hele zinglijf... ik zie het allemaal en ook het brood dat je mij te eten wilt geven...
jezuesk zingt het in jullie: neemt en eet, het is mijn lijf... en ik zie ook het water in
jullie handen, kruiken vol, die jullie over mijn hoofd willen uitgieten... om mij te
wassen, om mij te laven, om mij te zalven... kostbaar water... zwaarwater... O,
kinderen, we hebben het water zo zwaar gemaakt dat we 't niet meer kunnen drinken...
onze magen hebben alle bodem verloren...
- Neem zijn hand Lola...
- Hij verliest zijn verstand..., Laila...
-... wat moeten wij doen?...
-... een dronken soldaat is niks voor ons... kinderen.
-... maar hij is mooi, Lily.
-... hij is gek.
-... meisjes..., meisjes... zie jullie de bleekmolens niet malen... o pak de hand bij
't verstand en houd elkander vast... in het offer alleen staan is onmogelijk met mooie
benen... koop de nylonhuizen om recht te blijven en het neonlicht om lucht te krijgen...
en plaats haltes bij de begeerte... en plant oasen in het lijf... want de dag zal komen
waarop het mooiste vlees van de beenderen gaat vallen en de monden dorstend
openstaan voor het laatste mysterie dat zich niet laat horen... niet laat zoeken...
vinden?... vinden?... Er schuilen de mooiste vogels in het gebit van krokodillen en
nijlpaarden... maar ze zijn stil... ze kennen de blik die het woord wil vangen om het
vlees te maken en te doden... De stille vogels weten... zij zeggen niets... zij hebben
het zwijgen en het grote vliegen in de vleugels... zij achten dit alles... zij betrachten...
in alle talen die ruhe des einsahmseins... und schauen ins leben de geopende tanden
dood door... das hohe reaal schauen... royaal en immaculata... fysisch afwezig... und
einverleiben... Dialoghi d'amore... van libido tot louter geestelijke stuwkracht... so
it must be... so it wil be... so it shall be in de naam van reaalfantasmagorieën... o
fantasmata fantasmata in
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mijn alleen zijn... in het al ma mij o alleen zijn en één zijn met al ma mij al... und
die geisteswissenschaft und die wissenschaft der geister und fusioreaalgumnastiek...
ach was ist das leben, fragte man einmal einen deutschen filosofen..., der filosoof
antwortete: ein kurzer bunter traum... ah das gaunen des platten gehirns... das
verdammtmal das...
- Ik denk dat hij de waarheid zoekt, schreeuwt de menigt ongans.
- ik denk dat hij haar huid zoekt...
-... de buit zoekt...
- de bruid zoekt...
Dit zijn de zeven gestalten der leugen die een waarheid zouden willen vormen...
-... lieve meisjes, nu zou ik willen fluisteren... liebe unheimlichen das dasein ist
jetzt mit sich selbst allein... en in de diepten van mijn ziellijf walt en woelt het geweld
en demonen springen op in mijn vingers om te beroeren... ja wat te beroeren... de
hoerengels en tingeltangels van deze godvergeten broodkasten... om te
excommuniceren en savonarolisch de geesten te laten striemen over de benen mooi,
de materie abstract en het geestesoog van volle borsten, de gehevenen, de
verhevenen... en het argument van we staan open en zijn heilig en kinderen van god
en we hebben wat verloren we weten het wel, maar we zouden als we wilden, maar
de wil... en het vlees dat hard is en helemaal niet zwak en niet wachten kan... ach en
de verdomde tapkasten die bols en likeur in laten vloeien en van de huizen der
ontferming niet weten... dit en dat alles...
- We moeten hem inslaan, brult de menigte, want hij legt de laatste brillen af...
- We moeten hem doodslaan want hij steekt de tong in de zaken onszelf...
- We zullen hem roosteren, krijsen de ovens geweld en bakken in het laatste vuur
van ons ontredderd fatsoen...
- Ik zal, ik zal... viva el Cristo del Mondo... viva madre maria christina in amore
eternelle... intestino inferno... fernaal bachanaal van het eigendom... ik zal de armoe
op jullie gezichten slaan en het
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hart in zoutzuur leggen om het te looien en het flikvlooien te vergeten en de longen
uitrukken om voedsel te zijn voor een droge zuivere wind... en god zelf zal in mij
wonen en jullie huizen ontvlieden... en de wraak, de wraak, de wraak!!!... Ik word
verscheurd, schreeuwde Montezuma nog bulderend van het lachen en het paleis
brandt en de stad... o qualis artifex pereo... Montezunero Barcas! Barcas!! Laat de
hyena van je ziel brullen de gorgel in haar stem neemt toe en de klauw rijt de wangen
open, de olijve... o lijven bloedt! En de tanden in de tepels het beest dat zuigt...
homunculus zoögus... Zoen maar! Zoen maar en houdt het hart in de handen en knijpt
het fijn en wees hoog en vergeet het laag zweten niet... De volkeren zullen brullen
al zijn ze het voedsel en de hond en de kattebak en het urinoir... Zo zijn die de wereld
regeren en slachten... In mij leeft het volk het onmondige en het kent geen genade...
o heilige jakhals, o zout der aarde... een wit boetekleed past u en mij, hoog aan de
hals dicht gebonden... het hoge Uur is gekomen... de volkeren vullen de tribunes met
de motoriek van een fuga in hun leden... en de snik smoort in de keel van
Oemaoemah... een klein adagio voor de zachte snaren in het hart dat niet breken
wil... ik brak... en ik zeg u, al wie niet het Offerdier wil zijn om de verzoening te
brengen... en niet de intelligentie heeft en niet het verstand van bezijden de rechtlijnen
van over het al... het harnas het hart legge het harnas af en steke mikroskopen chaos
in zijn lijf opdat hij het kennen kan... Wie niet sterven wil zal niet gered worden en
het leven niet hebben en niet de zwemvinnen voor de wateren panta rei...
... ach jullie meisjes, jullie lieve meisjes, jullie schikgodinnen, drie in een... ik zie
de schrik en het beven... en het lustoog reppen over de leden van Barcas' karkas...
een schoon monument en toch zo vreemde en wel te omvatten, maar niet te vatten
en de pijn van het niet begrijpen en de angst voor het wellustig geweld dat gewild
wordt... O pein, o pein...
... hé meisjes blijf eens even staan... de generaal was gek, volkomen gek... en ik
ben bezopen denk jullie, en what is the difference... nietwaar een woordje engels
verstaan jullie graag...
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what als het eens was ALLE GENERALEN ZIJN GEK... hoor ze roepen: Throw me
the bone throw me the bone... ik weet tenslotte wat er in deze stad omgaat meisjes...
zoveel is duidelijk en onweerspreekbaar... Ik woon in een burcht boven de stad boven
het volk en door het volk... en geen bakker kan me bereiken... niettemin heb ik
gepeild...
- Hij ijlt, we moeten hem...
-... laat hem gaan hij is...
- de angst in het hart, de angst in het hart zeventien mijl van lemoenen en het
paradijs op aarde... ah mia borselino d'amore... geen wind vangen jongen... de handen
scheppen al lucht genoeg voor de longen... lees liever het broodpapier, heerlijk
toebereid en de ochtendkrant... want haasten wij ons, lieve meisjes de ochtend is
nabij. .. een vretende jumbo vervangt het normale aderlaten en kundige steenploegen
openen de schatkamers van Baal en de weg naar de zomer gaat niet over rozen... we
kunnen botten zeker, maar vergeten we het potten niet, nietwaar lieve meisjes... ook
de nacht heeft zijn spiegel en god telt het rinkelen dat niet slechts van geld is... valse
monnik beklimt de preekstoel van Onze Lieve Vrouwe... om haar in het bedstroo te
leggen?... nee om schandaal te verwekken... Notre Dame de Paris... culturus
religiosus... een viertal opgeschoten existentialisten gooien zevenklappers in de
biechtstoelen... zeven biechten veranderden onmiddellijk in zeven blote leugens die
hun weg zochten naar de tonsurus celibatairus... want waarlijk groot is dit leven,
lieve meisjes... de remmen maar laten vieren en geen vijven en zessen... alle
handleidingen van het auto gene lassen, de voeten gaan wassen in het tranosan en
de haren in het alkalivrije... het hart laten dansen home sweet home and never mind
de dingen die komen... want waarlijk, ik zeg u, zo gij het heilig zweten der verwarring
niet hebt gekend en de boren waanzin uw oren niet hebben ontwricht dan zult gij
niet thuiskeren... en weet ook dat van af deze tijd alle wachtkames gesloten zullen
zijn van wege het noodslot... er kan immers veel in eigen hand genomen worden mits
uw oog niet groter is dan uw hand... lieve meisjes jullie hebt grote, zeer grote ogen
maar jullie
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handen zijn als jullie voeten, klein... hiervoor is geen voetbad te vinden en geen
handstand vergrootme... te kleine handen zijn de nagelen aan de tapkast waarheenme
en hoenuïk... en dan begint het opruimen der resten wat-er-niet-in-kan... homo, homo
patiens... geduld en erbarmen en het zorgvuldig doorzoeken van eigen boezem...
want niets is zonder tijd afte wassen... IN EXTENSO, EXTENSO!!
- Lieve Hamilcar... lieve, wil je met ons trouwen...
-... ik zou van je kunnen houen...
- ik ook, ik ook, ik ook...!
- Lieve Laila, Lily en Lola... zou ik trouwen drie?
- Drie in een leve Hamilcar... je zei het toch?
- Jajaja... drie is één...
- Maar vier, lieve meisjes... ik ben niet vier..., ik ben één tegen drie...
- Nee, lieve Hamilcar... haha... één voor één...
-... jullie willen mij amoris leren... o, mores, o mores... als Dioermah niet dood is,
is zij Ephemeree en Poeroesjah ook... en ik zie dat zij leeft, ik zie haar bewegen in
de schuchtere kleinoden van haar gebaren... de dood en de nood ontvangen?...
revolversdood voor castagnetten leven?... o... het bevel van zeven demiourgen dat
mij leeft: om zachtjes de messen te wetten en de kelen te slijpen, het niets te nieten
met zoeter en roder bloed vergieten...
Het staat geschreven in het Tanamoerah van dit Veldherenhart, o meisjes. Je zult
een Heer zijn, een heer van het veld zijn en velden vol eer zijn en het bevel zonder
ogen.
cmfwysphrdlcmfwy vol eer zijn.
en het bevel zonder ogen
en medogen zonder amores
en mores zonder amores
O Poeroesjah en het heilige weten, O Ephemere van het groot slapen en het wit
aan de aders je hoofd en Dioermah orgelstorm van tochten hartstocht... De namen
zwaar van Oe, Weh en Ah...
Non, non cette monde orale est incorrigible.
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De verschrikking, de eenzaamheid een verschrikking en de dood mijn lief en mijn
lief is dood...
Old Boss of Chicago Cynical Clangang!
De dood eet brood aan uw tafel, de dood zit aan, de dood zet nood aan de tegels,
de dood breekt het brood in serviezen en bloemen adfundum...
Ik zal zacht zijn, meisjes, zachtjes de messen wetten en het vlijm door de kelen
trekken, ik zal heilig zijn en wit en meer maan dan de maan en het rood zijn zal de
dood zijn, maar de dood zit aan in het hart jullie hart en zij weet, zij weet de dioermen
al al a mijn... a mij... a mijn die heilige stunden verfliessen auch wenn die demonen
am füre ihr offen, ofen, oben und unten verstehen, want de stieren des levens en de
mieren des doods vinden elkaar in het gat van sleutel en slot.
O meisjes, o meisjes, weet dat mijn hart de liefde kent en het zacht van de keel en
het mes dat wil en mijn wil bemest...
Weet dat mijn hart de liefde bewoont, de liefde het huis, de liefde het kind, de
liefde der kinderen en de liefde mijn huid...
het is de waanzin,
die de dood kent
die de levende dood in zijn hemd kent
die de dood in het heil bekent
de soldaat, het soldaat zijn en het dolle zaad zijn zaait in mijn hart het geloven van
vleugels om de dieren ons hart huilen... wij bouwen het heil vol met huizen en
nijverheid op het dak van de bijen erbijzijn... O het Bevel lieve Meisjes, het bevel
van soldaat zijn, soldij zijn, bij dood en doodbij zijn...
weet dat mijn hart de liefde bewoont van de onderkomens haat en gerecht.
Weet dat mijn hand het brood van mijn hart eet en de linker het rechtzijn vergeet...
Ik heb het zachte mes meisjes dat door de keel gaat snijden, woorden brood en
bloeden dood... de keel zal wijken en hetvel Ephemere en Poeroesjah de stem van
het weten zal zwijgen en Dioermah de hartstocht uit het gat in het gat der kelen
hijgen...
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ik ben de tandarts met het grote mes, met het lieve scheermes om de baard uit de
keel, de baar van de keel te scheren... achter over o, meisjes...
WIE NIET HET OFFER WIL ZIJN?
WIE NIET DE WIJN WIL ZIJN!
WIE NIET HET ZOUT EN HET BROOD WIL ZIJN...
mijn hand van figuren Figaro, van Hochzeit en hoogtij!... Hoog tijd, lieve meisjes...
Hoog tijd!!
Het zal vergeven worden, Heer, ik weet dat vergeven zal worden, ik weet het mij
vergeven zal worden, ik zal mij vergeven worden...
Ici, ici, ici!!! Laila, Lola, Lily...
BEFEHL IST BEFEHL UND BEFEHL!!!
Beveel gerust uw kelen... o, god en het helen... mij aan... het schot en de fles, de
dood en het mes... en amen o amen o heer...
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ik zal het lied zingen dat tot mij komt langs de weg van het
leven, de dood en de levende dood, dat de wind me-o-memosynee
in mij zaait, in de oren lach, de monden woord
en de tanden het kauwen... een krakende wagen op wielen
op het zandige pad van de geest o-me-mijne...

de kar van de nood, de kar van de dood, de kar van het werk onder de polders en
dijken zwerk, de krakende kar van de handen, de mond en de traan van het stomme
zwijgen schrik... want de lucht is groot, de hemel stom het land de polder het koren...
en stikken in wafer en land
de god van de wind
de god van de klei
de god van het kind
en de god wij mij...

het brult om de kar, ze brullen om de kar, wij brullen om de kar en geen erbarmen,
geen ontferming... het staal dat de leden staalt en het hart doet slaan en de paarden
ellenden doet draven... de kar over de velden door de mosterd, het karwij, de rogge
en de kanarie... de kar der woestijn die wij schiepen en de zee niet ontzien, de zee
ontziet ons niet... de zee heeft ons nooit ontzien, de dolle, de dollert... o thalatta,
thalatta... het orgel ons hart schreeuwt stom in de wind en rukt de takken van de
bomen...
wij zelf het blad?! wij het blad onszelf?
en het ik gestorven en geen morgen dan zelf, zelf zelf...
well this self consciousness is more than the life of lying down and dying down
the old selfloving... what... what o what...
over onherbergzame wegen liefde naar oorlog...
de vrede zou de vrede wel willen...
wij zouden de vrede zou willen...
wij willen de vrede willen en geen einde, geen einde geen einde...
er is geen genade voor u lieden als het gordijn wordt opgetrokken en de kamers
hun wanden verliezen en de veiligheidsklok het tikken vergeet...
wij zullen bloeden en laten bloeden... wij zullen god en de goden vervloeken en
we hebben de naam van de moeder te laat
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verstaan... de moeder moed en moeder troost, moeder ellende en moederschoot... o,
het schroot om het hart te doden om de huid te looien, om de voet te loden... o dit,
dat en alles...
de schreeuw der eeuwen kraakt in de assen... we hadden groot kunnen zijn en
karmozijn in de horizon kunnen staan en de moedermaan kunnen omhelzen, maar 't
gezag van vader, god de vader, en de verduistering...
we hadden zeven kwartieren kunnen vullen als we 't geloof hadden gehad voor
vier... maar de orkesten onmacht strijken het hout van onze ziel tot dor gejammer en
sluiten het oor en luiken het oog om te zien en te horen... de openbaring verstikt,
verstrikt het ik angstig mij ik...
nu geen fortissimo grandezza in mijn stem, nu largo moderato en media vita en
amor amoris causa... laat de letter het woord niet kennen en het woord de zin niet
opdat het vlees kan worden...
zeven nagelen zijn voldoende om de kruisdood te sterven. nu duister en helder
zijn en het gras der graven...
wij weten de herinnering...
van Steutje, vrouw Steutje en Diene
van Potse Pothoes en Poune
het kind zunder oogn en bain'n
en Muntenga Diekema Mellema
de jongens de luizen van Lalla
van Udo, Anno, Menno en Hiltjo
van Corrie Frouwiene en Sito
van Totje Nachenus en Moetje o Moetje, de Jeudn!
en de moord van Oosland op Miene
en 't vermoorden van Levie de Levi
van Levie de Roolie van Jacob en Nathan de Levi

mijn weten is de herinnering van lang is zij dood, de moeder, de schoot die mij
baarde, zij lachte toen zij baarde, zij lachte de vreugde toen zij mij baarde, zij weende
onsterfelijk toen zij baarde en het zuivere o zuivere bloed werd geschonden en de
dood voor haar in nam...
ik weet het hoofd in de lijst met glimlach tegen de wand van het
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bloemig behang... het is de lach van de moeder, de stem van de moeder, de mond
van de moeder die niet kon kussen, het was de over-moeder waarin de snik van haar
dood en de lach van haar leven trilde,... het was het grijze haar en het zilver der
slapen, de ronde geruste, in waanzin gekoelde van ellenden ziekte en dode kinderen...
de grootmoeder baarde Andries Jan, die doodging, Jan Andries die doodging, Jan
Hendrik die doodging en Thalia die lachte, de dochter die de zoon kreeg en doodging...
de klokken luden aalemoal mien jong dou dien moetje begroavn weur... het portret
aan de wand... zij hangt aan de wand memento me mori...
me monumento me mori in vivere in pace amoris onder de zoden achter de kerk...
kiek moar eevn op 't toorn mien jong, den waist hou laot het is...
onder de zoden bij de goden...
laat de goden verrekken
laat de goden verrekken...

en zij baarde Jacobertus de boer van aal dit laand, al dit koorn, dit koorn mien laand...
en we zijn onsterfelijk, we zijn onsterfelijk en god schient de zunne in 't daip en
't zaaiende zaad zaait zich uit... we zijn onsterfelijk onsterfelijk in regen en polders
en modder en wind... en de wereld zal draaien en de oorlog en vergeten en waarkn
waarkn waarkn...
en ter rechter zijde des heren zal zij gezeten zijn de lieve ouvrouw... de ou-moeder...
zij wierp de zalf uit over mijn voeten, de zalf haar stem, de zalf haar lach en zalf haar
lied van waanzin verdriet in haar ogen en het rusten in de middag en het eten van
bessen kalmte... nait dei witten mien jong, dei binnen veur mie... veur de zenuwen
mien jong...
heb ik de lende gewond in 't vlees van ellende? heb ik de dief gelachen van het
leven dat stierf?... het bloed mijn bloed op het bed mijn bed in 't gebed mijn bidden?...
laat de goden verrekken
de kerke is kold en de
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toorn te hoog... wel daartig meter mien jong...
... het verleden dat jankt in het heden... het portret van de moeder en de lach van
de ouwvrouw... de snik en de waanzin en het waanbestaan van de goede, zeer goede
ou-vrouw... die leeft en zal leven... zij leve in vrede, zij leve in ruste en lachen van
de komende dood, de dood ontkent de dood die komt, de dood van de zuster die dood
ging en de dood van de kinderen die leefdoden... en dood het werk... het werk...
waarken mien jong... waarken veur geld, veur geld en het leevn... de vrouw en de
kinderen mijn namen...
nu speelt mijn tong geroosterde waanzin van kar en moeder en moed en portret
en traan op de wang van de ou-vrouw... o de kou van de polders der ogen zijn groot
en verlaten, de dijken gesprongen en overbodig, want mijn gelaat drukt het hare als
de maanvlag de herinnering van de rivieren ik die oceaan werden... ik ben een gat...
een gat en niets meer en moet ik geloven de taal die mijn pen mij schrijft?
moet ik mij geloven wat mijn mijzelf mij schrijft? moet ik de inkt blauw zien en
geloven?
en Jacob Molenkamp zei
nao dien moetje heur man, mien jong en alle klokken luden... want oal Caesar
altijd jong was dood... kanker, mien jong.
en de ou-vrouw huilde waanzin uit haar ogen, haar dode ogen... de dode ogen die
bleven leven met het portret, het gebed en de portretten... en de schreeuw, de wil,
het koppig hoofd van het kleinkind... WIE HET EINDE NIET HEEFT GEZIEN
ZAL DIT GELOOF NIET BEGRIJPEN...
wie het einde niet ziet en de angst niet het keelknijpen deed voelen wie niet ziet
dat hij einde en wil heeft gezien en het horen verging aan de ramen van het luiden
en de gebroken zuil achter 't toorn en Kama Krishma en Jezus niet leefde
die zal de boom niet weten en het oordeel niet kennen en de harde mond niet...
en het verstand verliezen zal concepten duisternis tegen het licht brengen...
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de lieve ou-vrouw huilt
de lieve ou-vrouw leeft
het lieve ou-huis verdeeld
het ouwe -o-wee-mij huilt
in ik, mij, wij...

ik zal mij moeten, geloven in de liefde en de kinderen die in mij zijn maar de vader
zwijgt en trekt aan zijn snor van klein zijn...
ik zou mij willen geloven en ik geloof in het mij groot zijn en meer boom dan de
bomen... wij weten de lust, wij weten de rust, wij weten het gras dat wij voeden en
het licht dat de bladeren ik wij en jij zal hoeden... wij weten... wij weten het zeer,
het veel en het meer...
DIT ZOU WINST KUNNEN ZIJN ALS DE SCHATTING GEHEEL BETAALD
WAS!
ik ken het stiefmoeder geluk van het ongeluk zijn, het stiefmoederlijden van
stiefkind zijn... het stiefkind zijn van het geluk en het lijden zijn het stief, stief
stiefverlangen van begeerte zijn...
dit alles en nog meer!
ik ben kroonpolder en hamdiek, dreibörg en neischanze, de punt en de punt van
raide, wijwert en usquert, sidderburen en bovenburen, het oostende en het westende,
het loug en het loog en de leugen... het hogeland, het westerkwartier, zoutkamp de
zee, de zee en de dollart en het oldambt... ol paitje, ol graitje, de bus en de winkel...
de winkel het speelgoed en de winkel het spelen... de werkplaats het werk, de bakkerij
het bakken, broekemao, angerman, kuper, hilngao... de school, het spijbelen, het
water, het schip en de golf die oversloeg... die mij verdroeg, die mij niet verdragen
kon en het ijs dat glas was en zakte... scheuvel den, scheuvel den nait staon te kiekn
en kold wordn...
ik was de klai en neistaotenziele... de ziele open jongens, de ziele is open... en al
het water van de zee kwam het dorp binnen en de vissen worden misselijk... ze drijven
rond, op hun buik,... de buiken vol vis... 't kost niks van-daoge...
dit en nog meer... Blokziel met panheern panheern bot bot...
... en ik was ook de oorlog en het sociale en de haan die kraaide
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tegen god en godsverloochening... dat was later... en nog later Jatsubela Quadrollus
en Hamilcar de vaderen veldheer...
ik was en ik ben de droom en het waanbeeld ik-mij-mij-zelf en ik ken de genade
mijzelf niet... want het zal niet voldoende zijn... ik zal meer zijn... was? mehr? nein
ocean sein... en fortissimo grandezza in largissimo animato animier! animier!!... de
ploeg aan de akkers slaan en de steden dood slaan, de wegen dood, de kar dood tot
leven... slaan!
weet en vergeet niet dat de kinderen het Zijn zijn... het zijnde totter dood...
ik zal de mens mij overwinnen, de mens overwinnen in mij mijzelf en u allen...
wij moeten overwonnen worden! de goden wachten!
zijn Eildert en Heiko, Heres, André en Zuur géén goden?
en de duisternis en de schemering? de zee dei zingt aan de diek?
ben ik de Meshummed onder de Joden?
ben ik de Baal Schem Tov of de grote Maggid?
bloed van Nomaden? boek van Phantasmen? Neger van Joden en Jood onder
Negers?
oh vanitas vanitatum en de zeven graden der zonde!
ik in het gras en zij in het gras en appels en dansen en 't blaffen der honden
pappa's... magie van het zwarte en het zweven van wit in 't azuren azijn lijden...
Hello, hello, it's Barnacle Billy speaking.
One world or none my dear sisters... my lovely oisters of love... and the rest is the
same, just the same...
ik had niet veel kans over God te leren...
ik had geen kans van God te leren...
we leven in riolen en onderkomens moeras...
ik had god willen leren in een huis van rede.
ik had een redelijk huis willen leren van god
ik had innerlijk god willen leren en nooit vergeten, maar de maar de tranen
en het grijs van de ou-vrouw en het portret aan de muur boven het vuur
en het tikkende uur van de schoorstenen zonde...
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ik was de steen van de angst van steen met gesloten voegen
het cement was mij niet weg te rukken...
ik had niemand willen kwetsen en zeker de liefste niet
ik had god willen kennen en groeten...
ze komen hem tegen, de ou-vrouw met de kar en het kind langs de wegen
de wegen wind
de wegen zon
de wegen zonde
de wegen kind
de wegen begin zonder einde...

ik loop als een advertentie langs de huizen, de beker gevuld en niemand wil drinken.
hier is de pomp, de kraan en het vat schreeuwt de menigte... of wilt u liever melk?
ik loop door en dood en schud het hoofd.
het onverstand dat de wegen regeert en regelt het verkeerde verkeer en ik zag god
in de leugen en de leugen werd god en god de verschrikking, de bromjeude mien
jong en schaduw achter de ramen en de kat in het donker en de krakende zolder met
niemand er op en de brand der boerderijen en de brand van schiphoes zien meuln...
O Amazi wo Mamdala we worden hermaphrodiet
we hebben geen hoofd meer en leggen eieren voor onze kinderen
Vrede zij ulieden en het Pad zal één zijn, één pad en man zijn en awater van
boeddha en straal van eeuwige suslust...
o berber amazi...
an amazement for our lovely god alone...
Ngiti kuwe salake kahlake... vrede, vrede zij u lieden en salaam alajkum in bedum
stedum loppersum en winsum en op 't kerkhof achter de toorn en Miss Maude Haben
Luck in Milwaukee en Mister Lauterjung in Newark en miss Sarah Bauernschmidt
in Kansascity en alle Mormonen uit Saltlake... So be it...
God is er dood zegt men, omdat alle mensen de preek vergeten als de stove kold
is en zoms zeggen ze ligte op de loer achter 'n diek of in 't waoter... in ieder geval
lette zok hier zelden zain...
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God is dood en zijn dood zet zich voort in hen die verloren zijn op deze wereld, die
deze wereld verloren hebben... ik heb de wereld verloren en ik was god zelf en ik
heb laten varen het werk van mijn handen en ik sprak: het bezit is erger dan de
waanzin en de waanzin was er voor ik door haar bezeten werd... want de wegen des
Heren zijn ondoorgrondelijk en ook een gedicht is niet alles... we zouden mij moeten
ontkleden en we zouden mijn naaktheid moeten uitgooien over de dorre keien van
iedere stad en mijn naaktheid mij zelf zou als een licht in de straten gaan hangen om
de mensen de dood te laten vergeten en de verveling... want ik heb horen schreeuwen
in een kamer alleen toen ik dacht dat de dood van alle wanden droop en geen raam
ooit meer open zou gaan dat een jonge vrouw schreeuwde tegen de maan van haar
moeder die stierf en die moeder stierf niet, maar die jonge vrouw schreeuwde het
omdat zij zich verveelde in de kamer waar een wereld vergeeld en bloembehang van
de wanden staarde en haar dood keek... voor dezulken is geen genade en is god dood
zij schreeuwde opdat god zou leven en haar moeder zou opnemen en uitnemen uit
die kamer en haar zelf uitelkaar zou laten nemen,... door Wim of Wullum, of Gerrit
of Gerard... ze zou zo graag uitelkaar genomen zijn, ze had zich zo graag willen laten
nemen uit-voor-tot en overelkaar... het had willen zingen in haar, maar zij schreeuwde
Here God mijn Moeder sterft... ze gaat dood... ze gaat dood... ik schreeuw om Wim...
Wim hoor mijn stem toch die om jou schreeuwt, mijn moeder is dood... mijn lieve
moeder gaat dood... hoor dat mijn moeder dood gaat om jou Wim... hoor dat ik mijn
moeder zou willen dood gaan om jou Wim... hoor dat mijn schreeuwen mijn hart uit
het raam gooit naar jou Wim... Wim, Wim mijn moeder gaat dood in mijn stem voor
jou Wim!
dit is het protest tegen de steden die wij opgeworpen hebben tegen de horizonnen
leven... dit is de pest van de steden die wij tegen het teven gebouwd hebben... dit is
de dood en de liefde en de pest inéén tegen de stomme keien die wij geld hebben
gebouwd om tot het systeem te komen van de bank, de banken en het bank-
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wezen... het wezenloze wezen dat het zijn wil regeren en tot een geregelde bloedstuip
veroordeelt ieder die werkt met de handen der vrede tegen het leven de oorlog en
het vredespaleis van de rust en het rustig fatsoen laat branden in eigen boezem... en
de boezems van jonge vrouwen worden hard en staan graniet in het leven als zij de
levende dood zien rondreizen te land ter zee en in de lucht en het krijgsuurtje slaat
aan de ramen van liefde die gewoon in bed had willen liggen of langs de stranden
met niet veel aan... de liefde heeft te veel aan tegenwoordig... niet de kleren, niet het
fatsoen niet de deugd... maar de rede te veel aan omdat de rede de verveling heeft
gekleed in het gewaad van geen erbarmen op de keien... de keien zijn hard, de keien
zijn dor, de keien zijn glad als het heetzand der woestijnen hart... het hart waarop en
waarin de handen werk uitglijden en tot zachte waanzin geraken in het hoofd van
orde...
En Poune was verloren en Fòje Prins was een bedelprins en bedelde zijn leven dood
op de keien en Eetje Boebah was een Jeude en hij verdiende aan het doden van vlees
dat gekweekt wordt voor de dood en hij werd zelf geslacht en Lombok verkocht en
kocht het oude ijzer, het afval van de keien en hij kocht en verkocht tot hij gekocht
werd om zijn wonder grote hoofd dat geschikt was voor het mes dat het scherpst en
het grootst zou zijn en bewezen moest worden... zijn hoofd was veel te groot en hij
wilde niet dood... tot de keien hem vonden op een dag na de drank en de moord was
geschied en de waard zijn geld stond te tellen toen het mes zacht het grote hoofd trok
van het kleine lijf... Lombok is dood, jongens, Lombok is dood... en Beunje, en
Teunke en Meujke ook verloren stoan te kieken en zeggen niks en Modderman's
Liere geeft geen geluid meer... 't Leven staat stil in de goot. Lombok is dood, Lombok
is dood, Lombok kende de dood want hij was op Lombok geweest, hij had het bruin
vermoord omdat het niet blank wou wezen... en het leven stond stil en het dorp stond
stil en de zomer stond stil en het koren wilde vijf minuten niet van het veld en het
woater van 't daip raip: Lombok is dood!... En de oogst ging niet door vijf minuten
om
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't paard op hol te laten slaan want Lombok was dood en de mens had zijn verstand
verloren om het mes dat het hoofd van Lombok nam...
Hai haar veul geld.
Hai het goud verdaind
Hai was een jeude
Hai haar zien kop verkocht...
Hai kocht en verkoch alles
Dat kon nait goud goan...
Kom wie gaon wieder...
Waorom wel koorn en de kop van aandern verkopen en nait van joe zulf...?
't Is te makkelijk verdaind, wie gaon wieder... het weer stait ook nait stil...
Zo ist mensen... hai is dood...
Hai verdainde 't te gemakkelijk...
en toen kwam de wind van de vlakte en rolde stenen door de harten van allen die
zich niet verloren waanden en Potse en Poune en Pothoes en Mellema Diekema
Muntinga voelden de plicht in hun vingers... de wereld draait door, de wereld draait
door en het weer staat niet stil... en de meuln van Schiphoes had helemaal niet stil
gestaan omdat de wind niet wist... toch is zij afgebrand.
een meuln is te hoog mien jong, dei vangt te veul wind...
de lach van de ou-vrouw was een somber land en we hebben de kunst om niet te
gronde te gaan aan de waarheid, de lach, de traan en de leugen van dit leven... we
zouden het verstand moeten hebben dat uit het lichaam druipt als het water der zeeën
door de dijken... we zouden poreus moeten zijn en niet alleen dijk... we zouden niet
slechts polder moeten zijn en gepolder moeten doen onder de hemel van God... hij
was blijven leven en had het leven laten leven... we hadden het begrip gehad en het
weten gekregen dat heilig is als de baard van zéér oude mannen die niet sterven
willen... en het werkhuis was leeg gebleven en Meujke en Beunie en Foje waren niet
verloren geweest en Eetje Boebah had de handel niet gekend en liederen atenoi atenoi
gezongen en de synagoge van
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binnen begrepen om te zien en het heilige bloed van het taber-o-vader-genakel zou
hem nader in de vingers geweest zijn en de strop der dieren had zijn handen geboeid
en het woord zou vóór het vlees zijn geweest en de ladder van Jacob had hem gebracht
waar nu het gas der mensen en de wraak van te kleine handen, te kleine hoofden, te
kleine harten en te grote monden hem gebracht hebben...
immers er zijn nog mensen, zij zijn weinige, die de baard laten staan als ieder zich
scheert om de eerste te zijn... want de wereld dit hart schijnt geschoren te willen zijn
en gewassen van buiten om met de voeten te prollen waar de ogen vol as zijn... zij
schijnen het mes meer te minnen dan de min van de lippen der liefde die dronken
zijn om de kus die niet komt... om de kus die niet komt van het eeuwige heen gaan
en 't verscheiden van Lombok was een genade... zo is het, al had het anders kunnen
zijn indien god niet gestorven was, indien wij ons god niet ons mij en ik o god
gestorven hadden...
God is dood...
o volk met de ijzeren handen begrijp dat god zich heeft doodgeweend om uw
polders zee te laten, maar uw eigenwijze handen wilden bouwen en bebouwen en
woestijnen brood scheppen en de nijd om de eerste hap...
gij zijt een flink volk maar uw tong ligt in de loerende dood der kanalen, der venen
en polders en de trotse staak der torens en uw gevoel heeft zich ingedijkt in het
zwijgen van rijp koren en dorsende dorsvlegels, de ziele der ziel ligt gesloten in
klemmen van klei en het water mag nooit meer stromen... en de wind werd gevangen
in de handen der molens opdat het wieken van werk nooit zouden rusten... de train
en de tram en de ziele der ziel... het ligt gesloten zoals uw vel om open lippen woord...
't is dat de Heer het lachen nooit zal verleren en ook niet de loer van het sterven...
of de deugd van het werk wordt beloond?
of een hand vol met eeld ooit voldoende zal zijn?
wat wist de vrouw die bij 't sterven stond?
zij wist de waanzin en het verdriet in eigen boezem...
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wij willen en zullen niet ondergaan gieren de wieken der molens en de haone kraait
ieder uur van de toorn...
wij willen niet ondergaan...
noa nait, den nait, nooit nait...
en gij hebt gezegd:
Wie bouwn meulns
Wie maoln 't koorn
Wie bouwn 't laand
en 't is aal van ôons
maor de dood, de dood
zel gain tonge hebm in onze mond
de wind mag waaien
de wichter giecheln
maor 't gevuil achter de richel zel zwiegn

wie zettn de tandn op elkaar en ons woord zal land zijn en klei zijn en kloete en oet
de mond vaaln als 't niet anders kan...
ze praten met de deur dicht en het hart op een kier en 't tocht van binnen als op 't
laand...
de ziele open jongens en wichter...
en de schrik voor 't koorn en 't laand ligt op de tonge van elke vinger van
iederehand...
is dit de straf voor Pothoes en Poune, voor Mêle Biene Doetee, voor Stiekel, Lalla
en Lange Louwerd?
Tussen al deze gordijnen woonde een man en die heette Bron en leerde de kinderen
op school het hoogste uit de hoogste klas... zijn naam was Bron... de bron des doods?
de bron des levens?... de bron van lengte en breedte en twee maal twee is vier en van
alle polders en dijken met elkaar... een bron van ergernis voor de kinderen... de
jongens Jaocob, Jan, Eildert, Heiko, Feiko en Fokke... Hij rookte zolang als hij was
en zolang als hij zal zijn zal hij roken Bokkie sigaren... we werden bij de bok gedaan
door de oude, de lange... zijn ogen achter driedubbele glazen en de dood in zijn lange
leden... Ein Kugel ist Kugelrund, zuurstof is een gas om van te leven en van ander
gas ga je dood... denk er om... en
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vergeet niet vaste stoffen hebben vaste vormen en al het hout blijft op water drijven
behalve het zwarte hout... want zwart is het kwaad en god maakte alles... ook de bron
van het zwarte en de lengte van het verdroogde en de breedte van het smalle en het
hart dat te klein was voor het lachen?
Een bolle heet een stier en is een koe die geen melk geeft, en de Dollart is de zee
en het daip een diep en 't kenaal een breed diep dat dieper is. Een brug is een brogge
in Beerte, een batte in Veendam en een badde in Terapel, maar 't zijn bruggen. En
Beerte is Beerta en meer dan Beerta want ook Drieborg, Ekamp en Nieuwstatenzijl,
maar ook de meester, de meesters, de burgemeester, de raad en de houders der wet
en vrouw Hut en vrouw Roze en vrouw Vloo en vrouw Stiekel en vrouw Prins en
mevrouw, ol mevrouw Toxepéus...
Dit is voor een mens niet te begrijpen en alleen te benaderen als een vergissing
van God die laat lachen en doodgaan en de logica heeft van twee maal twee is vier,
van arbeiders drinken bier en boeren jenever en jenever is geen bier en bier geen
jenever. Een arbeider is een man die op 't land van en boer werkt en geen boer is
omdat zijn vader geen boer was... omdadde nait zo wied kieken ken, zee de Boer, 't
overlêg hedde nait. En een mens is dood als zijn hart niet meer klopt en liefde is
liefde maar centen zijn centen en zonder geld kom je nait wieder en het hart is een
hart en 't zel haard wezen want gevoel is gevoel en verstand 't verstand en 't laatste
hôlt alles bie mekoar, 't is de dijk om de polder, de wieken van de molen, de ziele
van 't waoter en de ziele der ziel.
en 't leven is een raadsel donker en duuster en denken over de drempel is 't zelfde
want alles is zoals het is en vrouw Kuper ging dood aan te veul suker, en Oosland
verloor zien verstand en vermoordde Miene en Feikens kreeg dei bom precies op
zien kop, ze hebben niks meer van hem vonden en ale ôle mensen goan dood, eerst
de mannen van 't waark'n en dan de vroulu, maor jongemensen worden ôld, vanzelf,
maar soms gaan ze dood... te vroeg... en den luden de klokken... zo jong nog, zo'n
beste jong toch, zo'n laif wicht toch, en ze haar, en ze haadn, en ze zollen en ze
wollen...
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ALE KLOKKEN LUDEN... maar jonge mensen leven en wat god in de klei schrijft
aan sterven staat niet geschreven, dat is de waanzien van Oosland en het geen geld
hebben en het niet een fatsoenlijk mens zijn en het niet willen werken... Aarm was
weerom oet Hindië en een reuzen arbeider... en hij kon dadelijk weer bie zien boer
komen en hij kwam en hij werkte en werkte en werkte drie dagen als geen ander en
op de vierde dag werkte hij tot tien over half vier gewoon en knipte de heege tot op
de helft en gooide tou de scheere weg en zei: Ik waark nait langer! Nou is e in
Zuidlaorn in 't gekkenhoes... bie Ooslan... hou ken't mensen hou ken't, 't was toch
zo'n flinke vênt... sterven is verstand verliezen, vrouw verliezen, geld verliezen, land
verliezen is verliezen verliezen en verliezen... wat niet mag... o, my god, my lovely
god alone fliehen wir hinüber in die nächte der groszstadt der himmel und erde...
nee mien jong wie bliev'n maor in hoes... in de vier muren van god, in de polder
van god, in de ziele van god in de gemainte van god... in god zelf...
o ik had god willen leren kennen in het huis van god
we hadden god zullen leren kennen in het redelijk huis van god
we hebben god vermoord in het redelijk huis van god
ik, wij, jij hadden geen kans god te leren kennen in een redelijk huis van god
god, o, god jongens woont in 't waoter en de locht en komt nooit over de diek...
god o, god verdomde goddiek zelf... god had geen redelijk huis van zich zelf.
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[III]
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...'t is dat gij en ik allen Adam zijn en het vallen in ons woont en de hoon der goden...
zeker het grootlevenzijn zal vergruizeld worden tussen kiezelstenen of witte lakens
van een bed...
nooit in het bed sterven zingen de vingers!
we zouden nooit in lakens sterven
we zouden het bed laten sterven
we zouden willen dat de lakens van het levende bed stierven
we zouden het sterven willen laten om vrouw te leven
we zouden het heilig geboren zijn willen weten
want de dood loert in de wet van het onderoog!
want het onderoog wil de angel geploegd zijn
want het angelus van oever en overoog wil gezongen zijn
en de stem is een vat
en de klank de vaginavagemoris
en de amour het amoris van wat de rib van ons zelf, de lende van lende, de lies uit
mijn lies en de mond van mijn mond is...
dit o goden is de zang van Adam's kinderen, die man willen zijn...
en ik weet dat ik Adam ben en dat mijn ribben mij tot God en de Goden hebben
gewend om tot het vrouwzijnzingen te komen...
... en we zagen het licht
... we zagen het levende licht uit het lijf van de rib
... we zagen het levende lijf uit mijn mij levende rib
... we zien uit de sneb van het levende rif, ons lijf, het wevende wijf...
van af dien dag zijn de stenen gaan spreken en kregen ook de bomen het woord.
- Je hebt het koud,? vroeg God
Adam knikte en steunde zijn hoofd tegen de hemel.
- Je zon is van koper,... een rumba zonder vrouw!
- Je bent eenzaam?
- De dagen worden oud, vader, want alles is eeuwig... ook het zitten onder bomen!
- Het kost je een rib, jongen
- Je hoeft niet te lachen... het zingen van vogels alleen is mij te
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veel..., vergis je niet! Ik wil alles en desnoods geen ribben.
- Ik heb je gemaakt terwijl ik voor de spiegel stond, doe je ogen nu dicht... ik zal
doen omnipotens omnipotentiae... ik zal er spijt van krijgen, je zult er spijt van krijgen,
we zullen er spijt van krijgen we zullen het paradijzenspijt van het gevallen-engel-zijn
krijgen... we god, oo god, we zullen alles krijgen en eeuwig!
En ik ging liggen en ik lag en ik dacht dat ik het lachen hoorde en mijn rug tegen
de hemel zag zingen en een lijster in mijn dijen voelde en de vredesduif zag weg
vliegen... die toen al Noah o Noah riep... maar mijn oren waren gestopt met klei en
een deken lag in mijn hoofd en niets bewoog tussen de hemel van mijn mond en de
grond van mijn voeten... ook het zuchten van god de vader die de dood schiep met
het leven en dacht aan zes dagen werk voor één dag vacantie... mijn oren waren
niettemin gevuld met het ongelofelijk geruis van kokende aarde... Yea Sar New York
in mine ears and no drug to help me... me of all mine's the poor black man the nigger
of niggers and rightfingertotip of god allmighty...
who shaped error
who lives in error?
who errorshaped him?

Een antifoon van megalomanie, mijn jongen... tegen de eenzaamheid gaan ribben
wandelen om vrouw te worden
- 't Is dat je zo'n stukje rib altijd zult missen.
- 'tIs dat je altijd zult weten wat eenzaamheid is
- 't Is dat je er filosoof van wordt en monomaan en biografologieën moet schrijven,
als man... Ik bedoel dat de jacht ook iets is, en de deugd wel zonde zal blijven en de
schreeuw een schreeuw uit de zwarte keel van een dolle neger... Oooh Lawd send
us rains and more rains en women too... the girl I loved Lawd is hanged by a man
who called you from heaven...
Is dit de stem van de vader?
oh my lord keep the drug alive
keep the noisy drug alive in the tombstones of cities
keep me my wife alive in the tombstone my heart
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keep me my hatred alive in the womb of my live
keep me my drug alive in the womb of my wife...
keep me her womb alive... O Lawd Almighty!

En God sprak:
Het is dat mijn handen rechter oren krijgen en dat de linker niet zal weten wat de
rechter doet en dat ik zeker nog zonen zal baren die de schreeuw van het hart weten
te smoren...
...in den beginne was de genade niet
...in de beginne was er de wind van mijn gril
...in de beginne was de mens tussen stenen een ding en een wil zonder doel...
...in de beginne dacht ik mij zelf het doel en maakte ik stenen te groot voor mijn
kracht...
...ik heb haar nu gemaakt, een hinde een tijger, een panter, een adder en een lief
beest... laat Adam lachen en dankbaar zijn...
Adam en ik werden wakker en Adam lachte toen hij haar zag en dacht en zei:
- Ze is mooi en anders dan ik
En het meisje was mooi en ik zei:
- Je bent nog mooier dan het konijn!
- Hou je van konijnen?
- Van vlaamse reuzen en egyptische langoren en klokke roeland kan ik zingen.
Kun jij ook zingen?
- Mijn vader zingt. Hij zegt dat God alles gemaakt heeft, jou en mij en ook de
konijnen...
-...ja en mijn moeder is dood...
- en die van mij zingt, mooier dan mijn vader en ze zegt ook dat ik een lief konijn
ben
- ja en ook de namen, hij kent alle namen die van jouw en van Jan en Jumbo de
stier...
Adam lag stom te kijken naar de vrouw uit zijn rib en lachte en riep plotseling in
grote schrik:
- Heer Vader haar naam! Hoe moet ik haar noemen!
God schudde zijn hoofd en zei: ze zullen het nooit weten, ze zullen het geluk niet
weten wanneer ze de naam niet weten en de naam
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niet weten als ze gelukkig zijn en de vrouw lacht nog wel en zijn mond staat open
van de schrik van geen namen o heer... moet ik mijzelf god dan schreeuwen Amen
o heer? Zes dagen gewerkt en de zee, de aarde, de lucht, alle bomen alle dieren des
velds en het veld zelf gemaakt om te bewonen... wat is hetgeen ik gemaakt heb?...
en is er dan nooit de rust... hij zal zijn vrouw een naam geven hij zal haar noemen...
hij zal haar genoemd hebben en geen geluk kennen... en heb ik daarvoor zes dagen
gewerkt om de zevende niet te rusten?....
- Hoe heet je vroeg het meisje.
- Adam, zoon van God
Een vrouw naderde zacht en sloeg haar armen mohavi begeren naar hem uit
- Adam, zoon van God fluisterden uit de lippen pruimen hartstocht en de benen
kruisten kuisheid voor zijn ogen die hij niet kende en hij at vele appels alvorens de
appel gegeten werd
- O God noem mij de naam en zwijg niet...dit wezen o heer... wie?
Hello Kiddey let's have a lay.
No Johnny not now... an ice and soda
Yea! Yea! Yea!
o en ze lachte en nam mijn hand en zei: hier is een appel
Van deze boom kinderen zult gij de vruchten niet plukken!
Ah mon amour, viens vite, vite, vite!
Evite amores!
Jésus Abélard Belmonte en grande Eugénie Grandet
Je veux que tu viens
Je veux que tu t'en vais
Ik heb je lief, ik heb je hals lief en je ogen lief en je tenen lief en wat er tussen lief
en er boven lief en er onder lief en ik heb je lijf lief en wat er boven je hoofd staat
en heb de angel mijn hart dit mes lief dat ik lief ben mijn hart jouw hart en...
...zij zullen de ouders verlaten en vervloeken
...zij zullen de liefde kennen die het zwaard is
...zij zullen de liefde kennen die zoet van het bloed is
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...zij zullen de huid van liefde van hun hoofden scheuren om het huidhuis van liefde
te bouwen
...zij zullen mij god de vader van dit alles in het aangezicht van de dood en de
straf, de nood en dezonde zien
...Ik God schiep dit deel en tegendeel
...Ik God schiep het een, het geen en het geen-een
Ach lieber Heinrich jetz höre ich die Baüme sterben
Liebe Liese fromm fliessen meine Kräfte hin...sieben trockne trauben blieben...
en God keek in die dagen lachend naar de toevallige wolk zijn werk en zag dat
het goed was... but OOOHHH the black Raben Ralb, de vogel der vogelen... ook zijn
werk? ook mijn werk?... God ik mijn God weet ik het!?
in de lettergreppel van mijn ziel liggen alle woorden te wachten om vlees te worden
van je hi oor wa je hi oor, van het Eenoor tot het Aloor! De zwarte vogel Lilith mijn
vrouw, my lovely serpent and handsome girl zij loert de haat door de hof...
Zal ik zien en zijn de Wreker, of zal ik zien het werk mijn wolk?
Niet ieder woord kan waar worden op de wereld en een leugen is ook iets.
- Ik heb je vertrouwd fluisterde het meisje... en ik was mooier dan het konijn
- Zij was een goede vrouw, zei de man, ze was een beste vrouw en ze heeft me
lief, en het is een drama, maar de liefde werkt mij buiten mij zelf mijzelf uit... ik zou
wel willen liefste dat je de liefste was, ik zou wel willen dat jij en ik de liefste waren
en dood waren als...
en het werd stil op de aarde en ik lag stil op de aarde en haar stem zweeg en god
weefde zijn eigen spel in het zwarte haar van de vrouwe Lilith... Ik wordt geweefd,
zuchtte hij
God heeft ons vergeren schreeuwde de man en sneed zich de hals af...
- und die Kirche breitet sich chimärisch aus, als wäre ich katholisch!!... Ach meine
Lilith was sind diese Seufzer in meinem Herzen... Wee! Wee! Wee! Het heilig
Apostolaat verlaat zijn
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benen en gaat vliegen A-POST-o-LAAT!
Ave! Ave Maria gratia plena et ton coeur si douce et tes mains et tes seins si tendres
et si monde plus monde que le monde extérieur...
Dit is de schreeuw der eeuwen kinderen en versta haar wel, maar sluit de oren
want het heilig Oor ligt verborgen...
Ook de riolen heb ik gemaakt van pardon monsieur uw riool staat open en het
moeras en het moordmes en het mes van zich zelf de hand aan zich zelf slaan het
suïcidium concordatum en het concilie van Trente en de zeven tafelen van voor mijn
tijd toen de Poekah regeerde en Poeroesjah nog mens was... Ja, ja, kinderen, de heilige
geest is moeilijk te vinden, zelfs voor hem die hem dagelijks maakt...
we horen het gereutel der geliefden en we horen de kift... want de dag is een dief
en de nacht een leugen en dit o vadergenaak-ons... genaak ons!!
- Lieve Lilith ontloop mij niet, want vijf en twintig antilopen slaan op mijn bevel
zesenzestig verschillende wegen in om tot boom te worden, heilige bomen
- Van goed en kwaad, mon amour?
Ook deze vrouw is een wolk van mij zelf, ik herken haar, zucht God
- Ik heb je ook eens gemaakt net als Eva en geen flauwe grapjes, ik ben tenslotte
God!
- Je liegt, ik was er al!
En weg is zij en wolk, en ik zal haar niet volgen... wie mijn wolk wil zijn zij het
en wie niet, die niet...
- En dit is de boom, lieve Eva en we mogen niet plukken... één boom maar!
En Eva lachte en knikte en dacht: nu zou ik moeten fluisteren onhoorbaar met de
stem van mijn blonde haren en mijn blanke huid en mijn ogen moesten hazen worden
die zich zelf onder de staart zaten om te rennen en te klimmen en te plukken... dit
zou moeten, ik zou mij antiloops moeten voortbewegen... ik zou...
- Ben ik niet mooi?
- Je bent de mooiste!
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- and dont forget the tears in my eyes and the ache in my heart are for you...
- and the moon o my sun is the moonmood for you...
- ah mes jambes, mes caresses, mes seins et tout mon âme à toi mon amour, à toi,
à moi, au toit de bonheur...
en de stem uit de goot wordt filosofaas denn die wahre revolution des
nichtbleibenstehenzuwollens verwandelt sich in einer situation des sozusagen
fürewigbewegtseinwollens... alledem natürlich in samt und sammet der groszfilosofie
des mehr ingesamtseins... hetgeen niet wegneemt, dames en heren, dat het woord
onder ons woont en voortdurend traint in vegetarismen...
Luister naar de stem van Lilith die zich naar den hof beweegt; zij zingt:
- Eens toen mijn Oog geheel Oor was geworden en ik zelf Oor werd sliep god de
vader in mijn oren waar hij een zachte dood legde als was het mijn schoot... Geest
op Water en Spiegel in Beeld...
Zo is het tot op de huidige dag en de slaap gaat zijn gang. Vanaf de dag dat het
goed was ben ik goed geweest in alle vormen van het Al zoals het zich voordeed. Ik
was en ben de Ene, Hetzelfde, Morgen en Eergisteren... Het laatste buitenhuis met
de laatste tuinen aan de openbare weg en aan de oevers van dood en leven en zet
ieder over in mijn ene boot: HET OOR.
Niets gaat teloor op deze wereld behalve de kinderen, want zij sprongen voort uit
het geruis van mijn bloedvaten: de kinderen en de goden en ik had er geen weet van...
Waar heb ik weet van lieve bomen? Hele lieve boom? Van het goed en het kwaad?
De luim van de Vader der Dingen?
Ken mijn verschrikking en geloof het schijnerbarmen van mijn glimlach niet...,
ik Raben Ralf de Zwarte Lilith met de meduse armen die het futurum verbruiken...
God de vader zong en ging zingend onder in Het Oor en schiep de zwarten, de
blanken, de roden, de gelen en ze waren verboden als de boom die hij plantte in het
rif van mijn lijf...
Zingend ging hij onder en zijn baard zwiepte leed van lachen in
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mijn gezicht en sloeg de laatste tanden om mijn navel...
De boom was geplant, die het leven zou heten.
Sindsdien is het grote zwelgen begonnen en zal voor het kermen geen woord zijn
en is ook de zelfvernedering zonder enige betekenis. Want de stem van het Al is
gelijk het zwijgen van het Niets. De opstanding zal verstopt staan in de plooien van
de geestgordijnen en de laatsten zullen niet opengetrokken worden zolang het zaad
de paden verduistert en niet sterft...
Dit staat te lezen in mijn blinde ogen!
De ghazoeve zang van de Vader mijn Bruidegom, die de Boeken leest!
Samenliggende: golf in zee, bed in bedding, komt het voor dat de blinde ogen van
mijn vingers de kolom van de rug des Vaders strelen tot een zuil van genade!
Maar het gebod zal geheiligd zijn en stom als een gekerkerde vis! En mijn zonen
zetten zich voort uit mijn vlees, maar zij hebben allen het andere woord waarnaar
zij zoeken opdat het geluk, mergpluis uit mijn beenderen, illusie blijft!
Daarom zal er niet het Einde zijn, noch het Doel waarnaar zij streven, mijn blinde
ogen zullen hun de weg wijzen... Wie ogen heeft, die... Ach de schaduwen die sterven
aan mijn blinde ogen, die het Oor zijn... Ach de eenzaamheid der pandromen wier
vezels de ziel omkerken met kurk dat heilig heet...
Deze dorst is niet te lessen. Zij is een desert woestijn en plant zich voort door het
Oor dat openstaat, open en open, met de klemtanden ziel om de beker die geleegd
wil worden...
Waan van schijn-heilig-zijn!
Mijn naam nu is van af de vroegste tijden: De Grote Hoer en zij hebben mij
onsterfelijkheid geschonken tot in de goot, waarin ik dubbel ben... Onontkoombaar
sta ik gebrand in het lid en de leden, onsterfelijk, eeuwig, eindeloos...
Ik ben het klokken van zieltogende vaten en het zachte praten van gevangenen
tegen stomme steile muren ellende... Zij meenden het licht te kennen, afscheiding
van mijn duisternis: een bijgeloof!
Ik ben het Leven, de Vis en het Water de Slang!
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Ik hang in de boom van goed en kwaad en praat, praat, praat... mijn vingers mijn
oren, mijn tong mijn oog, mijn oren mijn lijf...
Pluk dan Heva, hef dan Heva het zaad, het bloed, het goed en het kwaad van de
hof...
O Adam de appels zijn mooi, zij roepen met duizend stemmen...
Heva ziet dat Adam slaapt
Adam droomt: zij is mooier dan een konijn... en een konijn eet geen appels...
Pluk dan Heva!
De stem van de appels: Oh give me the bebob, the boogie-woogie shebob, the
HEcocq, the me-moon and make us the moon she-and-me...
- Je hebt niet gewacht, je zou wachten en je hebt niet gewacht en oh consummatum
est in Rege et Lege Barbarorum... Het mes zie ik hangen en uit de wanden druipt het
doodgaan van liefde van het wachten op liefde en de komst van het misverstand...
- Ik heb me vergist, fluistert god met dromende vingers om de laatste wolk, ik zal
de mens altijd een vreemde god zijn, maar zij zullen mij niettemin liefhebben...
Ik heb me in je vergist liefste!
Ah ton coeur cruel et ton esprit couteau et ton amour étrange et la plage la si jolie
plage de tes mots tendres...
Coward! Thou shallst die through my sword!
- de liefde kinderen is een eenhoorn en een oerkalf en in het midden
- een tijger met scheurtanden...
- Heva fluistert Lilith de jaloezien van haar ogen en oren geloken, Heva er zullen
van af deze dag graanvelden in je opgericht worden en ook de teelt van ruige hoofden
die er uit willen... Je zult Frau Sorge zijn en een groot Mirakel en het Oor hebben
van al Adem's kinderen en het Taber-o-mater-genakel zijn... de koers blijft
ongewijzigd...
Het Universum joumijne draagt tijdloos zorg voor alles en de kennis zal groot
zijn... want ik ben Madame Bovary en Eugene Grandet en George Millet et la
cadettière énorme et foue... en ook
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het sanatoriumwijfje met de ogen Frofeine in saecula saeculorum amen o mater
mundi...
Er uit!! schreeuwde God en wierp de wolk weg.
- Adam zal kunst en Picasso worden en de grens van het leven en Heva mooier
dan een konijn, een knaagdier dat een naam heeft en alle namen en grenzen
verknaagt... Zie mijn schepping: Het geluk is bij de dieren!
God schudde bedroefd zijn hoofd en fluisterde in zijn handen de komende Lilith...
- Mijn zwarte zei hij... ik o mijn zwarte, mijn verschrikking en het Oor U O Mij...
Oor mij! Oor mij! Er zijn vervoegingen opgetreden in dit eerste Oorhoren! Veel zal
nu letter blijven zonder woord te worden... Laten wij vergeten en het menevertekel
aan de muur hangen: Bezet! Het werk van de Vader moet doorgang vinden. We zijn
bezet en bezeten! O Oor mij! O Oor U, O Oor gij en mij... De nachtblinde zal de
wereld regeren vanaf de stam der cosmogenese... Waanzin vliedt mij aan en Black
Raben Envyralb envy me... Tabula, tabula rasa het zwarte wijf heeft het blonde laten
verliezen en mijn werk moet erbarmen zijn... Het Oor is ontvliesd en de maagden
zullen bloeden bloed op de blanke voeten ik-weetniet...
Dit is het Axioma Primordiale Ortionis Hominis!
Tarambuiha! Buhlah!
De priesters der Initiatie zien zwijgend de wellust uit van millioenen de schuld
deelachtig doen worden...
Ze zal lachen, de Raven Zwarte.
Ze zal de schuld van haar lever lachen
Ze zal het leven van haar schuldig lever laten lachen
Ik God zal haar de lever uitrukken en het mes wetten op haar huid het zwarte
En ik zal de tocht niet vergeten die de hersenschors van gaten waanzin voorziet!
De Zwarte!
En Eva de blonde heeft die Blonde Beste geplukt van de dood en het doodzijn.
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Ik heb de dood van het blad en de appel geschapen en de vlucht zonder einde.
Het oog van de mens zal het blad verlaten en het blinde zien in de zang van het
werk mijn falen.
Dit en O God Ik mijzelf zal het waanzingordijn en de bloedpui zijn van Abram's
beproeving
En eeuwen mijn werk van zes dagen zal Job op de mesthoop staan om te slaan
met de mestvork vol waan naar het oog en het oor en het licht van zijn God, ik zijn
God!
Ik weet dat de hoer van mijn hand het verband van de zonde zal rukken dat de
roede mijn haat en mijn nijd het kleed van de liefde versnijdt
dat de liefde mijn werk de liefde mijn mens tot kruis zal slaan
O Raben Ralb O Zwarte Lilith die het hoofd van de liefde tot wellust splijt, die de
benen, de benen, de benen...
...EINDE VAN GOD'S GEBED TOT GOD!
Mesdames messieurs het eten der heilige oorwormen kan beginnen!
Prosit op de wijn van een schoon verleden en eren wij de werken des Heren die
uit en te na grenzeloos ondoorgrondlijk zijn, willen we het verstand op gezette tijde
vergeten...
Les vins! Les vins! Les Rouges! Les Blancs!
Venez! Vient! Visitez les jardins 'd honneur terrible ou Eve et moi tenons nostre
estat
De dood, dames en heren, is ook maar een directie van boven af, een machtig klein
bedrijf in telmachines waarvan de tram nog al eens uit de rails loopt. Wij mensen
zijn simpel van geest nietwaar en we kunnen er nauwelijks toe gebracht worden tegen
het einde eenvoudig weg ons glaswerk uit de huizen te smijten, desnoods en bloc!
Dat ligt volkomen buiten de rede...
Het is dat een zevental van mijn ondergrondse spotwinden alle richtingen heeft
leeggeblazen, zei diepweg een spotvogel over wiens gelaat de schaduw van en
merkwaardige dialoog die van boven uit de hemelen viel... Hij leefde hierdoor vijf
minuten langer dan de bedoeling was.
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-...mijn benen, liefste? Des colonnes d'espoir... de verzoeking, nietwaar?
- Je zoekt het te ver lieve Lilith, dat was van voor het paradijs.
-...grijsgroenen we dus verder met de dood in de ribben als een kribbebijter...
- ze dragen goud op de mijters, wist je dat... Ondoorgrondelijk! En ze bidden en
zingen alsof er niets gebeurd is...
- Non, non, mon amour, de zeven osjes bewegen het been en zeengestel van mijn
vrienden Borgia, waarover Tarquitasso dichten moet...
- Ze hechten vijltjes vast in de huid van iedere maagd in doodsnood, liefste...
onbegrijpelijk!
- Ach mon plaisir, de wereld zit vol gaten en jij weet tenslotte niet meer hoe ze er
komen... ook al heb je ze zelf gemaakt... Je bent een echte kunstenaar...
- Over de straten moet ik tegenwoordig plastic werpen om ze boven de wereld te
houden... en Sefanja, je weet wel die Sefanja...
- Ja, ja liefste, maar geen ja... la ma gaan ja,... la ma, lama... en eli was weg en het
laatste blad viel ook van de boom... zwaartekracht...
- Sefanja's sofie hield altijd het midden in dit spektakel, liefste... Spekah, spekah...
zei ze met zwarte lippen en plukte kinderen de tong uit de mond... Ach, ach die
filosofen, mijn grootste zorg...
- Ze willen omhoog vallen liefste...
- Wolken, allemaal hopeloze wolken en de rest is dito...
- Komt het nou van de giro of de autogiro... wat zei je laatst liefste, ik kán het maar
niet onthouden...
- Kind, mijn zwarte... we moeten ons hoeden en nogeens hoeden, ze willen ons
verkopen...
- Het kan zijn dat ze gelijk krijgen, maar dan zonder resultaat wat mij betreft...
- Het spreken valt mij moeilijk, lieve Lilith... mijn mond zou willen stilstaan...
- Pas si pessimiste... oud gebrekje van wege de prostitutie, lief-
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ste. Ze zijn volkómen proceen daar beneden... Vólkomen!
- Ze zijn zo eigenwijs, liefste... die filosoof daar, die ineenstortte op straat... Hij
zette zijn mond open en schreeuwde: Heilig ZIJN, ik vreet uw maan van de straat!
- Hij ligt nog te herkauwen liefste... Ik heb het Oorworm op hem afgestuurd. 't
Vond hem wel aardig. 't Weet niet of ie hem zal lusten! Het is die man, die zei: Zeven
zonen had Abraham!... Abrahââm wel te verstaan...
- O zeven?
-...de achtste was van Sarah, die met het ivoren dijbeen, waarvoor hij geofferd
moest worden, als je niet zo listig was geweest... Hij had mij juist de dag van te voren
bezocht...
- Jou?!...Je wil me verleiden, liefste! Gek, zonet toen ik nog in je haren lag zei je
dat je een dweil over de wereld wou sturen om de buffels eens schoon te vegen!
Waar is toch je hart?... En de penitentie, liefste... ach, ach, ik word oud...
- Je kent toch wel de zevenklapper?
- Ja, ja die uit de biechtstoelen van onze lieve vrouwe...
- Welnu, hoevaak heb ik je al gezegd dat een papierengloeilamp misschien wel
gevonden zal zijn op dit ogenblik... ze vinden alles..., maar dan niet voor mij. Ik heb
een ongelofelijke stand op te houden...
-...ik droomde weer, liefste, van die zeven, die je laatst stuurde...
- Waren ze niet mooi genoeg?
- 'k Word zo agnostisch van binnen, liefste... Zo, eh... van geen viswater deugt..
ze hadden scheepshuiden, liefste... horrible!
- 'k Heb ze als walvissen verstuurd, mon amour...
- Je had Dahlilah kunnen zijn, zwarte, als ik niet het Simsonweten had en Deborah
mij niet nodig had om recht in de wet te staan, juist op dit ogenblik! Er zit beneden
een vent te spotten. Dag!
ik heb er geen weet meer van, ik ben volkomen agnosofistisch en krijg er het zweet
van en weet ik veel van... distogogen in mijn oren... ik ken by the Gran Canyion,
klipperdiklap, plastikkiplak,
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van mijn eigen trap... ik heb er geen weet van, ik krijg er het zweet van... Lily of
Laguna zingen ze beneden en Eva zijn ze vergeten and the tears in her eyes... 't was
een streek van de Vader... and O Lord have mercy on such as we... dit is de zang...
en god vergeet ons niet en de tranen niet en het bloed niet van jou niet voor jou niet
en de waanzin niet door jou niet en ons niet o wij, o mij niet...
het is niet te begrijpen dat ik ze zou leiden naar grazige weiden en wateren der
rust... O vervloekte zwarte... o my dreamwork me... my God, myself...
God have mercy on such as we...
en ik loop tussen mijn mensen en op mijn wereld en ze kennen me niet, ze zingen
me wel en kennen met niet en die 't hardst zingen kan ik niet vertrouwen...
Vive l'Absurde! Credo! Credo! Credo!
Ze vreten mijn woorden en ze vreten zich zelf met huid en haar en maken reclame!
Zijt gij bereid om te sterven... De Grote Dag is gekomen
O Lawd have thy mercy upon us!!
O God me myself have mercy upon me...
Hello! Hello! Gimger Rogers dancing de staar van Bethlehem... give us the tools
an we will make the war...
Thsjih-Ho... Thsjih-Ha...
Dit zijn de schapen die mij zingen en dit de vogel die spot! Kom ouwe jongen, 't
is al vijf minuten te lang... aardige jongen... je moet gaan...
Enkele reis! Have mercy upon him... Die me liefhebben liegen en die me vervloeken
hebben het recht in hun lijf en leden staan... en ik, o, ik ben de vreemde god, die hun
vreemd is, de Vreem de...
Je hebt Jeanne d'Arc vergeten zeggen ze, en je houdt de oorlog niet tegen en je
laat ze maar doen de heren, de hogen, de verstopten in kapokpakken... Malaparte!
Malaparte Kaputt!! Wat lezen we? Kaputt! Kaputt! Kaputt!
Onze kinderen lachen nog omdat ze niet weten... En ik was

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

71 (61)
een kind en zie mijn ogen na dertig jaren! Word gelijk de kinderen en neem mijn
beide handen, n'est ce pas?
Maar je woord rijmt op moord en je geboden op doden en begeer niet het goed
van de naaste is het naaste wat men begeert.
Plikplak, plikkerdeplak de muiltjes van Asse Pee Poesfer.
Een oester?
Niet om te eten, zucht God, ik mijn ik, niet om te eten van de stank van het mens
zijn met geld om het geld, door het geld
en de driehoekshosen en de gemakkelijke dracht der borsten, is dat niet de
gezondheid, het heiligheidendom dat ik dacht in mijn hoofd ver van nu?
Het Leger des Heils staat altijd klaar. Eén kop hete snert! Genade! 5 cent perkop!
O God, ik mijn God, genade voor wat het werd en genade voor wat ik wilde ik
had en ik zou, ik wou en ik hou, ja ik hou van allen die liggen te stinken in de goten
mijn ik, in de riolen mijn goed en mijn kwaad in het te vroeg en te laat, het eeuwig
te laat van mij, mijn God mij genade...
en we houden van u
en we zullen het houden met u
en we zullen het allemaal van u houden van u
en we zullen het niet begrijpen het houden quita absurdum van u
maar we willen het vee niet zijn van de groten niet
en het vee niet zijn van de kleinen niet
wij willen Ninevé niet zijn en het Babel niet
wij willen de verwarring niet zijn van het woord niet
en het woord van de verwarring niet zijn niet
en ook niet absurdi absurdum
O Amore con Amore o Heer
en mercy oh mercy, merci!

Dit is de stem der mensen ook, mijn oor! Bijzondere genade voor hen, want ze menen
wat ze zeggen en ze weten niet beter van het gelijk en het ongelijk dat als dweilen
van vrees om de been-
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deren hangt... ik God mij mijn God wandel tussen mijn mensen en hoor hen aan in
mijn wereld!
Agnus Dei Dona Nobis Pacem!
Lam, ik mijn lam van Mijzelf geef mij vrede!
Ben ik men, ben ik ik, ben ik wij en gij?
Ik lig, een abstractie. over de wereld mijzelf!!
Urn Gott herum, was vielleicht, wird alles zur Welt?
Uit mijn oog bloedt de traan van de lach van de eerste dag.
Heb ik zo de sneeuw van de nacht en het licht van de dag gedacht?
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, ze doen het wel verder zonder mij ik mijn God
God gaat terug naar zijn hemel
maar mijn hemel, mijn Ik mij waarheen?
met de voeten in 't leed van de leken
met het hoofd tot het haar in 't verstand
met de deuk in het hart en het deuken
O IK wáár Mijn ik?
Is het einde mijn MEN?
Mijn JIJ, GIJ o GOD jouw mijn ik?
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...de tijden waarin de eenzaamheid meer in het ik zong dan de eigenheid kon verdragen
en er zeven muzen waren die de trompet van het leekzijn stoken in het hart dat méér
was, de tijden van de ouders en het huis, het hol waarin het hart wordt gekneld en
de stem gesmoord en de keel gekeeld door het geschuifel lekenpraat over het pluche
van het niet willen erkennen... die niet herkend werden... ik die niet herkend werd...
ik godverdomme die méér was en niet herkend werd... dat was de strijd en het is de
eenzaamheid en de wil, het ik-wil-ik-mij-zelf zijn die het leven splijt en de Ander...
het dorp en het lam en de kooi van konkel en het oordeel tat svam asi in saecula
asinorum... want er was de genade niet en de traan van het verkeerde ogenblik en de
bekering niet van het onbegrip en de ziel niet...
en in 't geweld van het geld en de plicht en de ijver, de nijver en de naijver...
hol van dit huis
hol van eenzaamheid van het ik willen zijn
hol van de haat en de dood in de hand
hol van de brand om de vader, de moeder, de zuster de broeder, de bijl!
godverdomme de bijl!!
en de zang van god gekerkerd in de muren van kerk en wereld
en 't geweld van het hart in de wanden gesmoord, het meubel, de stof en de
stofzuiger
en de wonden van het kleinzijn en in de wond het worden geboren van
god-ik-mijn-god-ik-mijzelf in 't gewelf van het eenzame hol mijn huis...
dit waren de luizen die mijn ziel bestookten en dosten met stof, ik in de vlegel
werd ik geboren... de vlegel zou ik slaan door het huis en het stom zijn en eeuwig
verdoemd zijn van de huisgoden de kleine die altijd het fijne weten om te kunnen
blijven... ze wilden blijven en méér riool zijn dan de wijn die zij niet dronken van
wege de kosten en het royaler lijken dan het bleek van het bleken der was van het
was echte en de wasbenzine, god sta en help ons de wasbenzine werd de was zelf en
meer zelf dan wijzelf ons zelf zullen zijn... eeuwig de was en de weck en het wieden
der tuinen onszelf
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van de buurman ons ik dit godverdomme goddam sodoMEmieter...en mieters? waar?
wat? mieters?
op de mijten de vaalt lagen de meiden te schoven met hooi tussen de benen om
de peen en de pijn van het alleen zijn in nachten van meer willenzijn dan je zelf van
het zee willen zijn op de heide en lay me down and doo het again... O Jaan Wullem
Hemman, mien man en doo het o doo het want de dood in, de dood, de dood... en 't
lêwm, 't lêwm... wie wult ja... wie wult ja zo geern... o en de béééste, de koo, mien
Moo, o mien Vaa en mien Moo!!
here I was the Nigger, the Jew and the Fool
De vadermoord, de moedermoord, de zustermoord en de broedermoord de zonde
voor god en de zeden, de zoden van 't werk en de heilige kerk... Jao Heeroom hee is
dood en gef geen aosum meer... en toen ze hem in de kist legden O Duvel dee oons
nich wil vergett'n doo leet e 'nun scheet... O Heeroom, o Heeroom de zegen en 't
wâter dattum nog redd'n kan...
de wateren des levens stroomden overvloedig onder het leven in de bossen, het
hooi, het gras, de graab'n en de brul'fte Wil ie? Nee!
Woar dan?
Mot ie weet'n!
heilig driemaal heilig het gestolen water en de Vaa en de Moo die van niets weten
en het weten toch hebben en het land en de koo en de del en 't lös hoes... o moo alle
hoezen staot lös... nich smoezen Hanna, deen Moo is ja dood... o joa Vaa... o joa
mien Moo is dood.. o, mien Moo mien Vaa... Oons Hanna is gek van de trage tragedie
om het leed van het lied van de liefde en van 't leven van heilig willen zijn en meer
dan de grond en het hoes en de del en het laand... de traan die geschreid wil zijn en
als maar geld wordt genoemd...
O Cataractus futurus o leave us and the doom en the gloom van het dorp van het
lam en het klooster mijn ziel... de witte wanden brandden duizend beesten uit om de
kudden te vermoorden en de leeraar, de school en het leren... de abjectivus absolutus
en het presentum abstractum en de trigoniohomometrie van het cijfer de cijfers het
cijferen... META LUPES HE MATHESIS, de nattehis en de
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natte miss... O, ik mijn god groot en alleen, ik kweekte duizend stenen in mijn lijf
om het gooien te leren...
Ik Julien Sorel waar was Madame Renal?
Oons Betta, oons Hanna en oons Gedda?
Ik übermensch wo war das über-den-menschensein?
Niet lezen, maar werken jongen en fietsen in 't bos van Bookel
Und ausradieren wollen wir die plutojudomarxisten band
O den keerl dee nich werk'n wil, is 'n jörr'
Er leugnete zum driften mahle und weinete bitterlich
The invasion of an egyptian mood came over me
And all the symbols of love were dying under strange strangling hands...

de phonetica van het hammondorgel der pijploos en pijnloos verwekte populaties in
het copuleren van smeren van geld en het slijm der theoretische zowel als genetische
kussen door het onderbuizen van veel en overvloedig vervenen... trek ze de tanden
uit, ze fietsen aan de overkant Frits, we zullen ze zachtjes op de kleine plankjes van
hun platte billen nagelen en dan maar zagen... das overbekannte zittern und zagen,
wenn es über uns kam... geweldloos, daadloos, draadloos van het staren naar de
benen die we zouden hebben willen nemen als we waren... als we waren geweest,
als we meer beest waren geweest... o we zijn geweest en we zouden zeven
kinderhoofdjes uit onze blote handen kunnen baren... we hadden de daden over onze
huid liggen... ze kwamen niet binnen en niet uit... we hadden woorden als grote
voeten; EN MARCHE!! EN MARCHE!! Père Ubu contre les bourgeois et les
bourgeoises... en het bloed vloeide overvloedig in onze geest en alle vaders hebben
we vermoord ook in de zonen en niets stond stil... break that guy... yeah we had the
real guts... really the guts... ze fietsen aan de overkant... allemaal vlees jongen, jong
vlees aan de overkant... van tachtig... onze hoofden van tachtig negentien
negenendertig... o what a siècle... in de kelder van schoenenNES woonde Laotze en
Napoleon van de Dinazo die NSB'er werd... de Bierenbraukeller van 't katoen om 't
katoen van fatsoen... de schilder Adolf schold tegen de muren en het flink zijn werd
gegoten in de broeken
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van jongens die nauwelijk stijf konden staan... ze hadden geen grote, ze hadden geen
kleine... ze gingen naar Gronau voor de Brau... de echte... brautigam brau braun...
HO! JO! HO! JI! We willen geen hemd... ieder hemd is te klein! Een NSB'er liegt
niet, schreeuwde Napoleon en nagelde zijn hoed de bil zijn gezicht! Een gedicht!
Een gedicht!... En het tuig dat de vulkanische tronen bezit en Ter Braak die zweep
zwiepte Nietzsche antichristus in de geest van ons zelf... de bezems vegen schoon
de bezems waren te schoon... een schone vloer... frisch und froh ein neuer Krieg...
Aeonen, protonen, kanonen statt Butter...
Heil! Heil! Heil!! We zouden ze vermoorden! Ze hebben ons vermoord en nu
begon het moorden... heim ist die Saar... en Sarah? Zij baarde? Rijnland, Sudetenland,
Tsjecho Slowakije, Polen, Noorwegen... Nederland... Het moorden! Het MOORDEN!
De woorden? Wo? Wa?...
Goed studeren jongen en 't examen toch maar halen, de tijd gaat door, o zijden o
leden... en de sterren maar dragen Bram want de raad van de joodse raad is een raad
van taber o hitler genakel genade met ons de slimmen van zoet zijn en wachten op
het slim van onze gedachten en het snel van ons begrip... ze hadden begrip jongen,
maar eeuwen geleden... diaspora supernatura in intraliïs noctis lêmoor je hi oor wa
je hi oor... de oude Jehova zweeg in de taal van het graf en groef het graflood en
schoot de joden dood en was meer Hitler dan Goebbels, Goering en Hitler weerloos...
ach im schosze der süszen blonden dirnen haben auch wir das genusz der nüsse
gekannt... Was? Schön?!...
en we zeiden wijsgerig beslist: die europische nihilismus
en we hoopten met de slappen, der vaderen zoontjes en 't verstand van het kleinzijn
schlusz... potentieel in de geest fascist met de fakkel der geest... de heilige geest die
't decorum niet vrat en zich verzatte in 't machtloze vloeken tegen het beest, die
blonde bestie, de beesten
we hebben gefaald
allen die niet werden gehaald hebben gefaald
allen die gefaald waren en god riepen en werden gehaald
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en die stonden voor het einde van het licht
en die baden o god o mij dan genade want ik kon het niet halen
zij hebben het verhaal door de lopen gehaald en mijn hart tot mijn ogen
zij hebben het blind van de zon door de buksen gestoken om het verweer
zij verweerden zich de angst uit de kelen
we stonden alleen in ons hart
wij o god, wij die faalden o goden wij stonden alleen in het rek van de rij voor de
rotten tegen het hek van verrekken verrekken verrek!!
nee we konden het niet halen
we stonden tegen de muren krepeer maar
we hadden ze de dood willen steken
en het kruis uit de haken willen slaan
wir, wir verdammt noch mahl wir waren die Herren des Volks
die bluthunde waren wir de zoeaven van heilig maal heilig
o Jeanne o Jeanne tu'n étais pas si seule dans tes flammes
die de roest gerust hebben wordt het hart uitgesneden
in hun huid staan gekerf de dood de doden en de gebeden
wij hebben het niet vermeden, wij hebben ons niet vermeden, wij hebben ons zelf
niet gemeden
de maat van het heil de doem van de schijn-o-w-willen-zo-heiligzijn
ordnung musz sein und die ruhe für Schweine
dit o goden, wij konden het niet halen, wij hadden het willen halen en het woord
was groot en de moord nog groter en de dood van het hart harder dan de zerk der
zoden...
we konden het niet halen
ze sloegen ons dood aan de loop van 't geweer en de loop van de rust
ze sloegen de dood in de moed en het kruis in de rug
ze sloegen hun hart tot een blinde lap
ze sloegen de ogen zich uit en het oor werd verloren
ze sloegen de luister om de tyrannen
ze wilden het niet halen; ze wilden de moed niet halen...
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ze hebben het goede gewild, ze hebben het panis angelicus van het goede gewild.
ze hebben het méér voor het goede gewild
ze hebben zich zelf goed gewild
ze hadden geen wil
ze hebben de dood in 't verstand gestoken
Yeah! Yeah! Trumpet to the Morning! Blaze away! Away!!
Wat was het hol mijn huis? was het mijn wereld, was het die unschuld des werdens
der welt? Die grosze unschuld van het mag en het mag niet en het woorden smoren,
van het innerlijk hoor dat de zangen hoorden van uit de reten der burgerdeuren, de
vervloekte traan die overvloedig in de ogen der gezichten stond en de vloek die te
lang uitbleef uit die zich sterk waanden... O Groszer heiliger Wahn... wir furchtlozen!
Unsere Tugenden... ze vlogen tegen de muren op... de onmacht schonk vleugels... o
maura lympany... we hadden heilig liebfraumilch van de natuur willen drinken en
brute champagne Boizel...
Jawel, jongen, jawel, jawel... de tijd gaat zijn gang...
O that old gang we had, my friend, that old friend Frits and me... het
HOY-FIN-DEL MUNDO! dat zwaar in de harten zong en Ter Braak verslond en
Perron over alle perrons van het godvergeten onkruid sleepte en Nietzsche was en
de Umwertung aller Werte in der Unschuld des Werdens, en de kippen van de boeren
keelden met de wielen van huurauto's de baron achter 't stuur en geen meid op de
weg meer veilig in onze monden en de harten saamgeknepen van de angst van het
doen van het laten... praten... pratende piraten... de pasterotische verdringing van de
godverlaten eenzaamheden der eindeloze bosssen en het verkeer tussen fabrieksmuren
en het gillen der meisjeshanden, die de nek zouden willen strijken, die gestreken
hadden willen worden, die gestreken hadden moeten zijn van onze weltfrommlustige
handen... het oog deed alles, het oor en de neus waren brennen voor de mond... we
spogen de stank van alles om ons heen! Onthersen! Onthersen de gore broodlingen
die het grootzingen willen smoren... Hou de hand maar op jongen! Je vader verdient
en heeft altijd gelijk en de moeders
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zwoegen de pakken schoon en geen genade en verlossing van het dankbaarzijn...
want we geven het eten! we geven de school, we geven het opvoedsel... we geven
godverdomme het voedsel... wij! Wij! Wij zijn heilig!... Stik de moord... dit is de
haat die gezaaid werd en staten zal ondermijnen en mijnen zal leggen in het rustig
gemoed van onschuldigen... tot de oorlog komt, tot de oorlog komt en onze kans
komt en geen genade! Ruk ze uit de fanden wel beter me, de kiezen van het kouwen
van oude sokken... en te slap zijn voor de stokken van de eenzaamheid die ze zaaiden...
verenkelen moesten wel!... Versimpelen zouden we! Maar we hebben ons hart met
het lood van de kogels bestreken en zwijnen het hemd uitgetrokken dat nader aan de
rok moest zijn, we hebben de vrolijke wetenschap bedreven en het werken verdomd
omdat we méér waren en stem hadden en hun huizen, hun meubels, hun stof en hun
plé en 't zure weten van wij zijn er gekomen uit hun beslofte ogen van zekerheid
rukten... dit o verdomme en al het andere wat had moeten gebeuren... we hebben de
haat gezaaid en het zwaard gebracht en de liefde vermoord met hun eigen woord...
we hebben het hart in de longen gesmeten en er TB gezaaid die alles zachtjes op zou
vreten... geruisloos naar het einde... maar de bommen die bestemd waren vielen toch
en god heeft niemand gespaard behalve de rijken en de fabrieken... want het oog is
hem uitgeschoten van give us the tools and we will win the war... nich woa Hemman
en Hanna en Hennik van Elsdientje van Elsjan en Pellnwullum ieleu hadd'n aiet
geliek... bie oons zult ze nich komm'n... nee in Nederland komen ze nooit... gaat nu
allen rustig slapen... de regering en onze godverlaten troepen waken wel... we hebben
er voor betaald en beton gebouwd van suikerriet... gaat allen slapen in god, dies irae
dies illa... 't geet wa, 't geet wa... de vaa en de moo slaopt en Hetta blaft nich meer...
Vooruit maar! Kom dan jong, kom hier in 't heuj... Trek het fatsoen de broeken uit...
de regering waakt wel! Het zedenbedrijf gaat nog lang niet in staking, niet voor de
laagste lonen niet... Ich sehe neue Barbaren kommen allegromento barbarissimo door
de gewiede tuinen der burgers, door de tuinen het land van de geest, de ziel en het
slapende beest... want
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breeders en zusters, die in den Here zijn, wij zien de scharen komen de dood op hun
rug en de Duivel in hun geile handen...
ach ik, wij hadden de handen gele tremesters op onze rug
ze bonden de handen hele semesters op onze rug
we stonden in onze rug met de semisemesters
en de triremiroeden schonden de graat van ons welzijn
we hadden de wijn van de dood te drinken
de witte wijn van het verloren
en het klinken van rechtopstaan in de wallen van vuur o bevuur mij
er had het vuur kunnen zijn van de tongen sla-los-mij
wij werden geslagen, door de tongen o-wee-ons geslagen om de haat te dragen
we hebben het leren dragen o ira o illa in favilla
o wij god wij allen wij overtollig
stond de kreet niet wit in het god o god wij vergroot ons
het woord is niet gehoord en quantus tremor est futurus
o de onbegrepen wet van onze onbegrijpelijke handen
we are alone o we gods in the lonely world of godswords alone.
O Judicus Judeorom en de zwijmel van wat is het niet heerlijk te toeven in een cultuur
die het reeds duizenden jaren heeft uitgehouden, ieder uur in de ochtend en de hete
middag van het klassiekaallokaal, teste David et Sybilla... Ab Urbe Condita... die
herrliche condittoreien des teuflischen tausend jährischen Reiches der gaspnomeunien
der blonden christenhunden in schlafschafsröcke der verwehenden wehkultuur... es
lebe die Frieheit und Spinoza ist schon lange gestorben en Gorgias won van Plato
ook in de klas... en Judex Judeorum droeg het gezicht van proletariaprolarium en het
aquarium filologicum was uitgedroogd tot en met de korte sokratesbroeken waarop
hoogstens moderne Xantippen loerden met onzuivere bijbedoelingen uit de politeia
platonica non platonica at all... o my dear son of jews, of my beloved jews I may
say, I had to hate you Palazzo and your verfluchte Kultureske Pseudo Meditation
des Nichtvergastseinkönnens der Hyperwortkulturen van Democratia holy Democratia
benzinica pro cultura non mutura in koncen-
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trationslagern immortalia, immortalia optimissimi de heilige geest en het huichelen,
wegliegen van de feiten... Old Jew Palazzo thou arest murdered by haunted hounds...
je verdiende een ander lot... maar ook ik heb je op planken gespijkerd en doorgezaagd
tot het einde en gelachen om het vertrekken van je heilig-o-heilig wij mijn
cultuurgezicht tot de grijns en de grens van de dood... en de dood let op!!! Klassiek
Tiberius gestikt in het kussen der naijver, verbrand in het bad op Capri... de dood
van Nero die hij zaaide en die hij stierf en Rome Berlino Hitleriano Remo Romulus
en 't heilge Rome: QUALIS ARTIFEX PEREO!!
Woorden broeder, woorden!! Je kunt ze niet hooren meer uit mijn mond... we
zouden kunnen praten ouwe Hebrow!!! Now at the moment... maar jullie hebben
geen hemel en geen hel en 't oordeel is voorbij... Ik hoop op je Messias voor jou voor
Menasse voor madame de Pinto voor juffrouw de Haas die nog leeft en een man
moet... voor allen, jullie verdoemden... jullie donquigodverdoemden...
ik heb de hete melancholie zwart van de haat van jullie gedragen
ik heb de hele cultuur van woorden zwart van absurdum van jullie gedragen
ik heb de dood in het woord gestoken van het waanzijn van zin
ik wist niet dat ik nog eens de dood om jullie zou vragen
ik had nooit de dood willen vragen aan mij o mij zelf van zinnen
ik heb allen willen doden die de dood van jullie vroegen, die de dood joegen
ik heb het hele geile heer ventri oboedientia met het lood van mijn hart gedood
o fine invention of cruelty, yes there ought to be a society, where we live and love
in our own, mais c'est vous mon amour, mon espoir ici bas c'est vous mon seul
amour...
O Jolanda Judeïca vous mon seul amour in het zwarte hol van mijn hart
het scherp in het holst van de smart and nobody cared for us
we poor unfortunate lovers like us op het scherp van de snede der haat
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âbsurdúm regiá jubés renovare amórem
de wereld wilde doden het huis van je huid, het lieve huis van je hart
ze wilden de dood en een gat in de eeuw onze ogen slaan
wij liepen naakt in de liefde met blote hand aan de voet van het vallende bos
onze wereld wilde ons de dood wel, ze hadden ons graag de dood gehad
maar wij droegen de vogel ons hart in de hand, wij knepen de vogel van liefde
wij droegen schaamteloos ons hart door het land Jolanda Judeïca Judorum
the fine invention of cruelty
the fine invention society
je bent een christen en zij een jodin en de duitsers zijn honden
maar jij bent een christen en zij een jodin en de duitsers
en veel van het volk had een duitser duister hart en de duistere duister angst
maar jij bent een christen en zij een jodin onder joden
o ik mij mijzelf onder joden een jood onder negers een neger
de trap van de angst uit het graf van de haat
en jij bent een christen en zij een jodin
en wij zijn de christenen en zij zijn de joden
en Christus een kwispeldoor? het lijf voor het gouden gebed jullie kruis?
wij droegen het hart wit in de hand van de vogel-o-vlieg-dan-van-liefde
wij hebben in elkander gewoond en ik in het ruim van haar huid
wij hebben elkaar de huid bewoond
wij hebben elkander het ruim bewoond
zij hebben ons gehoond
zij hebben ons de duitsers gehoond
de christenen hebben ons de duitsers gehoond
want jij bent geen jood en zij een jodin
koncentrationslager heil! heil! heil!
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liquidieren! sozipieren! kraquélieren!
Schweil! Keil! Weil! Leil! Heil!
ze traden het bos van de liefde plat
wij o god wij jodin en ik jood onder joden wij lagen het bos van liefde plat.
ik geloof wel dat er in die tijd gebeden is, dat er door veel mensen in die tijd gebeden
is tot God of tot Wie of Wat, want het bidden lag op de lippen bestorven en de kerken
werden met de jaren te klein omdat de angst ommuurd wil zijn... ja er is veel gebeden
in die dagen en befehl war befehl und ausradieren die städte Englands, und ausradieren
die Juden, die Semijuden und die judosemisten...
er is veel gebeden om te bewaren
er zijn veel bommen gebeden om te bewaren
maar de liefde vreet de liefde, de liefde heeft ons de tijd opgevreten
de liefde heeft de honger gevreten en gehongerd tegen de tijd
en het geloof heeft de dorst geleden van de scherven ons bloed.
het leven hing scheef in de schoften het onrecht
het recht schafte melk en schifte elkander in het rusten der ziel
rust dan mijn ziel uw god is de koning
we hebben de dood bijelkander gelegd
de grote dood voor elkander gelegd
auf der flucht erschossen
Europa verflucht auf der flucht erschossen
in Lagern das Leben Europas verhungern
Konzentration!
Konzentration!
dit was de dood van Jan Munning en Pape de melkdirecteur
dit was de dood in de schoft van het recht van allen die hielpen
is dit dan het hart o mijn hart het heil aan de jacht ontkomen
het heilig hart heeft de jacht niet kunnen ontkomen
wij allen hebben het hart op de jacht gedood
wij streden de strijd die nu is ontluisterd
wij hadden op de velden de bomen geplant en tot kruisen o
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kruisen van dood heeft de rust, de zielige roestende rust van beneden niet hoog o
beneden dit heden, de nagel geslagen
Revolte! Revolte revolverrevolte voor het leven het volle der doden!
de horige rust en het rustig gehoorzaam met rust ons met rust ons
ze hebben het NIETS gezaaid in het weten der strijd
ze hebben aan het geweten het niets gezaaid van het eten o honger het eten
we hebben het allemaal wel geweten
we hebben de dood alleen geweten
we hebben ons alleen met de hoop van de dood geweten
revolte! REVOLTE! REVOLTE!!!
het is zeker dat er veel is gebeden
veel gebeden o bidden is zeker... veilheiligheidsbeden
KONZENTRATION!! KONZENTRATION!!
CIVIELKULTUURSTRUCTIONEL!!
wij bouwen bruggen van staal op de rug van de dood
we hebben woorden rationalicum absurdum voor de dood in het leven
we hebben penecilline pro pneumonium pectora pectoris
en de penis van Wullum o Wullum is Hanna o Venus veneris
Tot sind Hitler Goering und Goebbels und viele generäle
but stil we have those generals the holygenerals of peace by war
WENN WIR UNS EINMAHL VON DIESER WELT VERABSCHIEDEN
WERDEN WIR DIE TUR MIT SOLCHER GEWALT HINTER UNS
ZUSCHLAGEN DASS EUROPA UND DIE WELT JAHRHUNDERTE ZITTERN
UND BEBEN... also sprach Goebbels...
de lijken hebben gelijk gekregen...
DOODT ALLE LIJKEN!
De lijken die het fatsoen in de straten fietsen, comme toujours van de buren, de
buurtschap, het buurdom! Ze hebben de bedden fatsoen in het bidden van god gelegd
om de droomschalen te breken en het vocht te vangen. Ze bidden in huizen genot tot
de eenzAAMHEDEN over het ei OVO... OVOMALA...
wij hadden willen liggen in de buik van deze meisjes van de overkant
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vele dromen cosmacosmotique van de ENE wo! wie! wah!
we slepen op onze lippen voort
we slepen deze meisjes op onze lippen voort
analytiek van het ene
het heimelijke hek O-over
o over mij het heimhek trekken
in de droom van het liggen o buik, o ik, o wij
ze hebben ons opengetrokken in de gewanden van ons hart
we haalden messen analytiek over het meisjeslijf
o het hart jongens, het hart... het hart was hard
het godvergeten fatsoen o ons fatsoen o god ons fatsoen was hard
met de lantaarns in hun zakken
met de nette pakken de lach van het dijknijpen
wij knapen die de lach van het lijf wilden rukken
de meisjes die ons de lach van het hart zongen om het lijf te plukken
wij de meisjes en wij die haydn zongen met benen van mozart en bach in ons hart
dansten...
maar de lijken regeerden
het hele kerkhof holeholy cultura van hol contra natura
wij wisten de wereld die de dood wilde
wij wilden dat de wereld de dood ging die zij wilde
o eenzaamheden van het ik
in de droomschalen zee-LAOTSE
van het hek van de dame de dood
green pastures my Lawd!!
we hebben het kerkhof het oog ontstoken en het bos de wang geschoren om tot
het naakt te komen van de schokkende wanden AWAKE AWAKE vijver viva vita!!
Het is dat de kinderen de ouders moeten vermoorden om te kunnen leven Het is
dat de ouders de kinderen vermoorden om te blijven:
... en je niet scheren om groot te worden en het kind blijven, het onmondige, geen
meisjes wegbrengen of halen en nóóit naar een kampvuur waar het bloot en het
donker vergaan in de nacht... schepen vergaan ook... de storm! De storm! Geen
stormen... en
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werken maar, plicht doen,... als alle mensen eens zo dachten als... haha geen slaaf
hé... geen slaaf van deze wereld... als je maar eerst... later, later begrijp je 't wel... de
ernst... dit leven is de ernst en het offer... en zie die en zie hem en als je zo als zij...
ach als zij zo als zij... waren zij maar zo als zij... maar zij zijn als de buurt het dorp
en de buurtschap en... we bedoelen het goed... we willen niet ontzeggen... we zouden
zo graag... je toekomst... en wat heilig is, is heilig... en geen slaaf, nóóit slaaf... maar
je moet toch,... je omgeving... de mensen,... je leeft toch met mensen... niet in dienst?...
maar het land... nee geen oorlog... maar wij willen ook geen oorlog,... maar iedereen...
iedereen... iedereen... iedereen is Gek! IEDEREEN! O we got the blues in my heart:
The Bibberdy BE Bop van het fris en vrolijk! Al!! Al!! Krieg! Krog! Kroeg!? Mais
tout personalement! Het dóórechte personalisme pas humanist Mie MAKKER Moo
ook en 't gooien van de lampetkan... Nee nog achter! Iedereen was nog achter! We
konden de kranen nog niet opengooien... We gooiden de ogen groot open van het
afgunstig nijd zijn... De ogen WIJWETEN op het oog IKweetNIET Het is natUUrlijk!
Het IS natuurlijk... tenslotte... het motte... joajoa een motje
Het natuurLIJK iederEEN is GEK end too much of that stuff is fallen into the
mine...
Wist ik?... Ik wist het NEE, NIET en NOOIT!
ik wist de bitonale wraak van weet-ik-veel tegen het systeem van de dood dat de
dood wil... dat alles de dood maakt... dat de doden en het doden vereert!!
Kom! Kom!
Iedereen had het verstand en het excuus van de domheid... O ik heb ze de dood
wel gewild om niet in de paedasofie te geraken. Ik had graag de wanhoop van mijn
tong willen bedwingen en veel zwijgen tussen het vlees willen leggen... Er bewegen
zich vele gekken over de trottoirs, maar nog meer liggen er verspreid in de gedompte
hoofden van verknotte PBHvrouwen... De oorlog maakte veel slachtoffers en het
werk moest toch doorgang vinden. JUIST NUI De duizendpoten zijn een geoxydeerd
bestaan gaan leiden tegen het
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lijden om maar de berg ATOS te worden... een geheel nieuw protoplasma wordt
gefabriceerd door allen die geheel of gedeeltelijk buiten werking zijn gesteld. Het
FEdeRALisme wint meer en meer veld... Het snikken is enkel nog voor de benen
bewaard en de fitformglimlach wordt hooggehouden in kleine verduisterde
lachfittinkjes... een traag blaten doortrekt de ziel en mijn blote voetzolen slijten de
keien en ik denk wel dat alle goden voor niets geleefd hebben... Inderdaad was de
gerechtigheid van destijds een vergissing waarvan de seismographen nog heden
doorslaan naar de domheid en het bangzijn. Er zijn nog te veel die te Hoog beginnen...
Nee nee niet om láág te eindigen... Ze eindigen alleen maar... De geest moet wel ziek
worden als men oor en oog verwaarloost terwille van het stemgeluid. Mijn voetzolen
zullen wel blijven slijten de keien, al was het enkel door het trappen tegen de
waterkeien verwatering... God is groot werd er in mij gezongen en halleluja voor...
Ach zij kennen niet het streng onthouden en niet de maagdschap en niet het lachen
van de wervelkolom... Ze hebben alleen geleerd spijkers te slikken met een glimlach...
Wij ruigen de kimmen van mijn herinnering en geen woorden te vinden te groot...
Ik verstop me vaak in het hooggebergte om het klimmen niet te verleren... maar het
dal regeert! Het Gemak dient de mens... Laten we stil zijn... altijd stil zijn om geluid
te maken... er rijden tenslotte altijd trams door onze hoofden en bussen van het
werkende volk... De openlucht is ons vreemd zeer vreemd geworden...
Hoevelen zullen er weten op deze aarde?
Zal ik het weten hebben van deze aarde?
Om het werk van eeuwen te slopen?
Om de kisten te delven en de lijken te verstrooien en de as?
Zal ik de phoenix zijn van het vuur over de kudden?
Zal ik de herder zijn?
Memento! Memento! De ziel explodeert!
Ik denk wel dat ik eens de Vestaalse maagd zal worden die ik lees. Bescheidenheid
is mij meer dan vreemd in dit hart. Er is te veel in mij gezaaid om ooit de stille
onvruchtbaarheid te kunnen omhelzen en niet het vruchteloos lawaai... De buizen
Eustachiï verwijden
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zich tot pleinen stokdoof gemompel... en de Mompsmompel en de Krukmurmel
vermaken zich met het afhakken der Oren en het afgewerkt oorsmeer...
Zeker de goden zijn gestorven...
Wij hebben de goden gestorven
maar niet ik niet ik
alle sluizen gaan open en het Eeuwig Baren gaat beginnen...
het zal onbegrepen blijven tot in het derde geslacht...
o God er komt geen geslacht meer na de doodslagers
het geslacht is eindeloos als de regen...
to much of that stuff is fallen into the mine
laa men niet meer over het einde denken om overal af te zijn
ik geloof in de stem der wateren
zij zullen spreken en het Oor weer reinigen om de Mond te spoelen
zij zullen overvloedig vloeien en het vergeten bespoelen
Zij zullen de hete naald van de tijd het Oog open
zij zullen het koud maken van de gloed
steek de dijken door!
het Grote Oor!
ik de Grote Hoer!
... en er zullen geen namen genoeg zijn om de noemer te noemen van het delen...
... en ik zal de stad zijn en de vloek en het werk om het zweet af te wassen...
... nu ik gewassen heb en benzinaca wasecht ben geworden van het nooit meer wij
mij mijn zelf verliezen...
HET TUIG REGEERT!
HET TUIG REGEERT!
De Predikers preken: de ziel is ziek, de moraal is zoek, christus een koek nooit
naar de broek... wél in de broek... leve de broek de Grote Broek
... nu ik mij alles gewassen heb
... nu ik mij van alles afgewassen heb
... nu ik het bladderend plafond gewassen heb van de dienstmaagden KULkulcultura
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... nu ik de dienstmaagd ancilla filotheosofica de cul de sac van de broek getrokken
heb
... nu ik iedereen ontslagen heb
... nu ik mijzelf gestagen heb
... nu ik mijzelf de roede gehaald heb
... nu ik... o ik... deze dorst is niet te laven de wraak niet...
pausen dansen patasters in mijn ziel en pausonen beuken de pauken van de
myriaden ZELF... om te handhaven...
HAND en HAVEN
tinnenkannen triangels werpen koper mijn lichaam uit.
het middenrif is het schip en de zon van het licht
wij zullen, ik zal, wij zullen ik de waanzin mij zelf uit de celli riolen van de lach
strijken...
wij zullen de meisjes strijken...
striek heur, mien jonge... ze willen allemoal geern strekk'n word'n
ik zal wel de rire de chaussée zijn en het balkende dak van deze wereld, de lachende
kaars om de duistere zeden...
de pausonen lach om wat regeert van VIVAMPUTATIONEN...
... ach ich wolte gerne das ich der welt werden
... ich möchte gern Weltich o Welt o mich werden...
de duizendmier zal zich vermenigvuldigen uit de lusteloze vijvers der steden tot
een eindeloze en algehele transfiguratie van branden branden BRAND!!
Zou ik mij nu ontslagen, nu brandspuiten willen gaan blussen?
DRINK DIT WATER EN HOOR!!...
... ik wil tot u allen ingaan... ik láát u allen ingaan, ik wil u allen vrouw zijn en mij
zelf het immenze mes in mijn ziel...
ik zal in de dood gaan liggen en leven in verlatenheid bespot door de menigten
die kruishongeren... en donker hangen om mijn hart...
ik zal Jobsterneer zijn en mist en heerscharen om mij verzamelen...
ik weet dat ik de oeverdieren zal zijn die hun kroost vermalen, want het einde is
gekomen menen zij...
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want het goed is van het kwaad losgeslagen en zij bestaan niet meer...
want zij vermenigvuldigen zich zonder vreugde, worden alleen nog meer...
want de Boze Droom splijt handen geest en werk...
IK LIG UITEEN IN U ALLEN, o me misere
ik sla mijzelf terneer
ik vreet mijzelf dood uit het leven mijzelf
om het even!
om het EVEN!
braken hetgeen gemaakt is en niet verteerd en uit de deemoed der magen trots
slaan en goden en IK!
de buik is heer en meester
bedeesder...! bedeesder!...
ONBEVREESDER want waarlijk wij zullen wit worden in het ik: WIJ
... et l'âme monsieur?
... et l'esprit?
WIR FURCHTLOSEN!
ICH FURCHTLOSER!
lux...! lux...! lux...
er is geen hulp
er is geen hulp voor de schuld
er is...:
het hoerrhariool in
laten wij wit worden
... met het hoerrhapistool in
laten wij wit worden
er is...:het afvallen en komen van grote stilten beschroomd het wit worden
...: het vreemde lichaam en de duisternis die het licht baadt
WIT
het licht der ogen
GLOEMBARAH
LUX LUMBARANTIH...
SELA
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Ik weet dat ik puin moet ruimen, want de lijken willen gewassen zijn.
Ik weet dat ik bloed moet drinken om niet in de stinkende put van de dood te
zinken.
Ik weet dat dit hart de zon van het lijf van het hete der aarde plukt
Ik weet dat dit zingende hart de zonde der duisternis schroeit uit het levende lijf
dezer aarde.
Ik weet dat ik god zal vergaan mij, ik god ver hier zal verdoen mij de adem!
Ik weet dat de wacht om het einde zal staan met de mist en de mest van het grauw...
om te gauw
om het te gauw mijn verdoen in de plank van de aarde te baren
om het kruis van de naam te slaan met de munt van het graf
om het huis uit de klank van de muren te slaan
om mij godvergoomijmijzelf in de straf met het leed van het grauw mij te veel aan.
Ik weet dat ik god mij de goot moet zijn...
voor dit stinkende volk?
voor de truth of this age?
voor het bloed in de bodem het blad van mijn hand?
O Singing my dears!
and Sinning my dears the dubble bound stars from heaven!
Ik weet dat ik god mij te groot moet zijn...
met het goor van de tram de gil van het kind een stad in mijn hart.
met de rem!
MET DE REM!!!
(ze zouden het willen lijmen!)
(ze zouden het iedereen en allen willen lijmen!)
(ze zouden mij van alles en allen willen lijmen!)
Uit deze huis is geen ontwaken!
HET SYSTEEM VAN DE DOOD.
We leggen plaatijzeren haat op de hoeren.
We liggen tussen de bene het uur nu een eeuw te verzweten.
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We dragen de vruchten de dood in het hoofd
We bouwen de stad op de jammer genade, genade versnel ons,
Versnel ons de trein van geluk o splitfire genade
Is dit de schaam voor de schroom van o droom ons o nu?
De stem zwijgt eunuch en geknepen in hamers het angstzweet
Chloroformine de Dieu!
De angst zweet de magen vol en het zwijgen!
A rapture in Blue!
Wie wint krijgt het graf!
Op alle fronten!
Ze wachten op ons liefste.
Ze wachten op ons liefste op alle fronten.
Kijk naar de bomen liefste, ze vreten de bomen liefste op alle fronten.
Kaal op het koud van het kouwende front, mijn liefste.
We staan allemaal kaal op de fronten liefste...
Wees, o liefsten, gerust, o liefste, alleen nog machines zij sterven fronten.
NO CASUALTIES!
Kiss my little cares away!
O Willie du, küss' denn, küss' denn die Pein meiner Augen...
Die Russen, die Bomben, die Russen!
Sterbe, o sterbe, o Jude, o Gatte, o Katze vom Gase...
Nitsjewo! Nitsjewo!
mais non mon amour, nous sommes des amants et nous cueillons les fleurs de la
vie... et la vie immortelle... les fleurs immortelles du sang de la vie coulante,
recoulante, et pas si sombre, si sombre, si mort plus mort que la wort...
we moeten er komen, we zullen er komen, we moeten hunkemöller mee lexis er
komen, we moeten het radio komen van teele mee visie zijn, we zullen het so wie
so van remise zijn, het zal ons de nood zijn, het...
HET ZAL ONS DE DOOD ZIJN!
we moeten op tijd zijn, we zullen op tijd zijn, lethargisch van de tijd zijn, energisch
het zweet van de tijd zijn, het weet van me tijd-
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schijn, het rein van het mijn en dijn zijn, de weeë wij schijn bij mij zijn... de
greenwich-tijd van het ee pie em zijn... deotheïde van de tijd zijn, me tijd zijn, me
zijn en tijd zijn, o me tijdsein!!
Je drinkt te veel, jongen.
O, god, de monden der vrouwen openen zich en ik val uiteen in de schreeuw der
glanzende gebitten, de gulp der eeuwen...
Er is geen hulp liefste.
Er is voor ons geen hulp liefste, for the innerworld complexions have been
exhausted...
Ze hebben het niet verstaan,
Zij zullen vergaan zonder dat ze het hebben verstaan.
Dit is de duizendste dood die ik sterf.
Zij zijn in mij vergaan,
Ik geloof wel dat ik de vrouw zal zijn, de vrouw van het hier en daar en overal mij
zijn van wereldvergissing! Dit is de vergissing jongens van toen wij droomden ons
tussen het ik en het gij der benen van het zwarte het huis Zozophrosynaa... Wie laat
zij niet in? Dachten wij niet heerlijk van het ingaan en eenvoudig en geen complicaties
en hoogstens het zacht loszweten van meer o méér weten van het je dat van het leven
zijn en intens over het immense menselijke der exhosen... het voor ons godverlaten
heilig exhosen... We zouden de ziel verliezen, tweemaal, driemaal, viermaal, vijfmaal,
nee zesmaal immers het gemeen van het gemeenschap zijn... wat? I... treinen door
ons hoofd, veile mogijnen door het pubrozenhoofd en splijten das Gehirn... het kon
niet hinderen... jongen als het de mens hindert dan trekken we 't uit... We zouden het
zeker op tijd uittrekken... ik val uiteen!...
Slaap gesmoord van liefde!
Van liefde wordt de aap uit het mij slaap zijn gehoord.
De aartsengel werd van de droom gesmoord.
WANT WAARLIJK GIJ ALLEN ZULT INGAAN TOT HET ENE!
for 't is better to have loved.
't is much better to have loved.
O most lovely lover of this underbeloved world I love you with hole my hart lost...
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De Mens zou de Ander de Liefde aandoen. We zouden elkander de haat ontkleden...
het is vermeden... het is ons geheel vermeden... Wij trokken elkander de laarsen aan
en schoorstenen roet viel uit onze handen op het gelaat der liefste... Wij hebben god
weten te verliezen omdat hij dood zou zijn van het vaderschap en 't gebeur der ziel...
o de koloniale zorgen van onze vingers... we hadden ze graag vergeten... we konden
niet vergeten...
Uit de mist van lethargen honger het uur van de dood-o-sterf-mij de voet uit het
oog van ellende me nauw zijn...
ontGEEN deze ziel o goden tot de god van het cyclische staan!
(in menigten liefde o heer!)
(in liefde o heer!)

Mobilofoniek van het een zijn
Megeenomaliek van het mee zijn.
Pubrosus Pubrosa cette ma fleur melomagique kissing a way in a world.
Kissing the Way in the World
Kissing the world away...
Liefste, ik houd van dit landschap.
Liefste, ik zou mee willen zijn van het schappelijke land.
Liefste, ik zou met de ploeg van mijn hand het hart van dit land willen zijn...
Liefste, mijn land MIJ moet ik zijn met de pomp van mijn hart in mijn hand.
IK ZAL VERBLOEDEN.
(ik zal je schoot zijn, liefste)
(mijn schoot zal je de dood zijn, liefste)

Waarom het graf op de tong en de bloem in het bloed?
Zal ik een bloem in het land verbloeden?
Zullen mijn vingers mijn hand de papavers zijn en rood van het zon?
De schoof van het licht mij mij goed zal staan in de tanden mijn mond!
O GENE, gene GENEEZIS!
De lippen mijn woorden en de letters me schrijf maar...
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Waar is het vlees? Dit monologe vlees met het rot me zeegnis...
I see the moon and the stars with a hat on their heads...
I me we should awake with the face of love in the airs...
Dit bidden van GOD tot de GODEN met het opium oog in het omnium-oor...
MIJN hart een omnibus liefste?
Jij rijdt in de vaan van de flarden van omni-o-mij mij de bocht om...
de bocht van de liefde, mijn liefste?
de bocht van de omnanimale alleenheid, mijn liefste?
Puber, holy Pubertas!
Als niet het verrek in je kaken staat!
Als niet je liefde de dood wil gezien!
Als niet het gek van de geest je ontvleest!
Als niet het al onder de voet je kraakt!
Als niet het zwaard van je recht me sociaal zijn je klaagt!
Draag de moord in het oog en de hand!
Het mes van de moord in het brood van de liefde!
Het eenzame mes in de eenzame hand...
Zie je de mist liefste?
Zie je de mist in dit land, liefste?
Zie je de mist het slot van de spiegel, mijn liefste?
Hoor de lach van het kalf in mijn leden, liefste, het bèèè van het schaap mij o
scheer mij...
Wij zouden geschoren moeten zijn van het mes der liefde, liefste...
Wij zouden het hooglied geschoren moeten zijn in het hooilied der liefde
Wees graan en het dubbele zaad van het koren!!
Introïte ad Altare Dei
opdat wij niet meer kinderen zullen zijn, bewogen en omgevoerd met alle wind
van de leer, door de list en de leugen der reeëlen...
Holy Pubertas Hosannah, Hosannah!
opdat het boek van het leven beschreven word', verzink in het Al Circulus
Viciosus...
en DONA? DONATE NOBIS!!!
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de releverende woorden van het wit zijn in vrede, liefste
ik zou jou het verzaken willen zijn in geven van liefde
vergeel mij de schuld mijn liefste, vergeel mij...
INCUNABEL! INCUNABEL!
Windsel mij het kind god in de leden mijn ziel... ik weet de baar en het baren, het
dies, het irae, het mundus favillae...
Hamer mij de Amor en slaa mij de mores uit!
De pest van de richel is de roede het gaajes...
(dat in mij leeft)
(dat in mij het ik moet leven!)
(dat het ik mij, dat ik alles zou moeten mij geven!)
O liefste ik weet de vingers van de dood...
ik weet liefste de dood door de krijg van dit werk
ik weet dit werk liefste mijn bidden mijn vloek mijn godvergeten mijzelf in het
vleugellam van de liefde mijn liefste, mijn vingers, de schreeuw van mijn vingers,
de as van de wereld verbrandt niet, liefste... de as van mijn stem, liefste
de hel van mijn oren liefste
De sleutel van hemel en aarde!
... dit zegt de AMEN! De Amen mijn Stem!!
en ZIET een deur was geOPEND in den HEMEL
Far away in the Dust of my mind het hoge vertrek van mijn stem
verweg in de modder het moet van de ziel de woordloze stem
well well yóú have an millwaukien áccent
de steen van de drank de stengun mijn beest van het blote mijn bloed.
that's the question, sir!
ik zal jullie allemaal vermoorden!
Hoor mijn woord... de moord van het jullie vermoorden...
uit liefde mijn liefste
uit nameloze liefde mijn liefste, mijn nameloze mijn liefste...
't kan niet genoemd worden en het boek van de namen is een dode familie
to be ís a question sar!
liefste, my lady, je kwam alleen in de steen van dit éne mijn hart
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geheel onverwacht,... geheel onverwacht...
ik zag jou de bloemen sterven... ik zag jou de kamer mijn hart binnen gaan... o, 't
vertrek van mijn stem vroeg om volk...
jullie willen mij dood!
De dood wil jullie van mij-allen!
I awake in a multitude of loves, is'n't it?
Every morning Sir!
Black coffee, every morning Sir!
you cant get me the shit out of my eyes...
o, liefste de grof van het graf van mijn hand in de mond
o, liefste ik waak in de voet van mijn hart de liefde mijn mond
o, liefste ik waak in het hart het heilige woord van de wonde mijn mond!
ik weet dat de dood ook de liefde verkamt
ik weet dat ik mij zelf de dood in de liefde vergram...
Ik schreeuw in de grachten je naam, o nameloze en liefde ruift het rood van de
kreeft in de lap van de lucht...
je was gekomen...
je had kunnen komen...
ik ben ongedurig in het hart van een ander
ik loop symboliek in kussen papier van een ander.
Kom even langs, liefste
Zet even je mooie weer bij mij.
Het hart ontheiligd?
Ik loop geheel sacrosankt over je lippen en stel je ogen bloot!
het blote hart van een dichter?
geklop op de naakte hand?
Ik heb je je heel van het geen gestolen!
C'est vrai!
In nights of gladness I stole your passing the night!
Yes, my dear the whole passing of nights in your blood...
Ik heb je de pas gestolen liefste en loop in je voeten...
Niettemin...! Je kwam onverwachts. Ik was juist de hobo van corelli en had een
oor in mijn vingers om de stem van de steen te tasten...
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O my lovely stone...
You the lovely stone... je kwam langs en speelde mooiweer in mijn mond...
dialogus posteriosus
Where are you?
Ik liep uit je hand!
Je liep uit mijn hand en waar lag je? In de coöperatiezaal? Je zou me me wel
coöperatief van het één willen zijn? Wil ik het gordijn uit mijn stem trekken en de
deur van mijn hand openen? Zal ik gothiek van het been zijn?
Have the merry hips!
Laten we yogisch van het woord blijven, liefste, want grote stilten staan buiten
zich zelf te wachten; zij hebben de wanden der oren bevolkt en het landschap is de
sloot van de stem en de keel van de hemel...
We kunnen kijken!
Kunnen we zien?
Velen, liefste hebben het zien uit mijn dubbele ogen willen kijken om de slang te
proeven... Ik dineerde enkel taal en chromatiek...
De romantiek, liefste? Was zij gestorven? Zou het hart ons alleen blijven en genoeg
ook?
Sla de berm tot goden, geliefden
Zwijgende vingers, maar hoog in de stem, liefste...
Lach mij het weer maar aan in mijn hart en wees de termiet van het hoogvliegen...
en donderbus tegen de dood!
Wij zullen nooit het lood in ons hart toegeven, we hebben de schoot in ons
gelachen... het rood van de schoot heeft in ons gelachen... dat was de dag en dit is
de nacht en de zee van 't gezicht was de huid van te stem... je kwam geheel
onverwachts!
Micromemacros
we zullen alleen zijn liefste, groot en alleen zijn liefste...
we zullen het meer van de dagen slaan, we maken het één tot géén en geeneen tot
het sacrum momentum amoris... Ave! Ave!!
Have a job, boy! Have a lot, miss! Have kiss kid! Have a lot of kisses kids.
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Plena! Plena!!
Ik zal gratia plena van het zacht van je huid zijn liefste.
Ik zal gratia plena van het zacht van het graan in je huid zijn, liefste.
Ik zal pandemonisch van het hart je vagemoris verzingen, liefste
Ik zal mijn supersonore vingers van de hand van dit lijden je huid laten zijn, liefste
Ik zal je de gulle hand van dit tyfonisch mijn engel zijn, liefste
Ik zal je de aartsengel van de volle hand van mijn liefde maken, liefste.
Ik zal je spectrisch het AL van liefde zijn
Ik zal je de didoona de dali mijn stem geven
Ik zal je het hoo der de bie ba de kaa van de kosmos zijn
Ik zal je de P en de ree van de roede
Ik zal je...
Weest op uw hoede gij vrouwen en meiden
in het kleed van het zand van de liefde
en Gratia Nola!
Nola te gratia me gratia tua!
O Johnny strip me! Strip me the jazz of my hot me! yes! yeah! yes!!
Tickle me the hot of the heart of your fingers
Trikkel me liefste het heet van de adem je vingers!
De ader je vinger de tikkel de heet je me hot je...
Ik heet je de tong
ik tik je een klok in je long
o me my longer and stronger o long
Tjip je de sot en het Sabaot
Liefste de longen van deze wereld zijn rot
riolum venum in cauda venenum
o Singapore sing me the more
van de moor in de goot van het lijf
van het lijf van het moor me de goot uit
O, ik mij mijn God liefste, wij slaan de liefde kapot liefste
... 't is a rotten world
... there is something rotten in the heart of this world
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Ik ga bergen in je bewonen en de allene
Ik ga heel alleen de berg in je wonen...
Niettemin... niettemin... de min... de min...
Ik geloof wel dat wij voortgang zullen vinden en het pad!
Have the lonely feet, my love
en lippen in je ogen
en een wang in je oren
en haren van je geluk me geluk me
en laat de kosmische grijns in je huid staan
en het blauw van de postcoïtale tuinen.
O mijn god de handen openen zich tot de kreet van het bloed.
dat ik de drank ben
de koets van je voeten
dat ik in liefde uiteen ben
de kar van het hart met de appels
love me the lips
saturnaal sla ik augiasmen de stal van de sterren in
memo! motorenwee mij!
das bewusztsein prüft immer sich selbst
Reïncarnate!! Reïncarnate!!
O ik mij mijn god ik weet dat ik puin moet ruimen maar zet ons de tenten op
O ik mijn god ik weet dat ik dit bloed moet drinken maar spreid mij de liefde uit
O ik mij mijn god ik weet dat mij altijd de beker zal staan maar sla mij het licht
in de wanden
O ik mijn god ik weet dat ik mij zelf het eenzaam mijn graf zal zijn maar zeg mij
de plaats waar ik dood zal gaan
O ik god ik weet dat ik sterven zal maar bouw mij het sterfhuis der liefde
O ik weet dat ik mij de zon zal dragen maar wees mij o god mij het water
O god ik weet dat ik mij zelf deze aarde genade moet zijn maar zet mij mijn schoot
om het licht
O god ik weet dat ik mij zelf wel de liefde zal zijn
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maar wees mij o god mij de wegen
Ik weet dat ik mij zelf mij de wacht om het einde zal zijn maar laat mij o god de
baar van de liefste zijn.
Ik weet dat ik... maar zing mij de roede
Ik weet dat ik... maar zing ons het zwaard
Ik weet dat ik... maar zend ons de teder, de ceder en de hijg vol van LIEFDE O
LIEFSTEN GELIEFDE.
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Waarom stroomt het water o A en o B door mij met de stroom van de nacht mij
herinner van overvijf dimensionaal uit het meer van het quatroverse personeel...?
HIER IS HET WACHTEN!
hier is het wachten aan de wand!
Seit stumm ihr Leute des Tages!
Ziebenundzwanzigzwohundertviertausendmahl sollst du versenken du eitle
TONNE, du Brutoregister...
de registers zullen zinken!
U IS HET!
van het meer leren dat het geen is en het eenzaam van dit kameraal zitten over de
heilige verontwaardigde boeken der gesloten beschaving in volstomen verschuiven...
U IS OBSCEEN, MENEER!!
Pension Goolgraag is pension Goolgraag. Wij leven vrolijk...
Zeker meneer, ze komen weer, ik ga maar gauw naar mijn mandje, zeker meneer
ze zijn er weer... is U bang voor de dood? Doe het licht uit... En de stem van de keel
machine geweer ons stiet tiendimensionaal door 't gehemelte van de biddend graaiende
schranzade HAPSTRAAT 1. Wij wachten U!
met het wachten aan de wand wachten wij u
met het heilige wachten in de hand slaan de wachten u
de heilige nachtwacht van 't geweer ons bescherm u te wachten de wacht u.
Ach meneertje laat mij binnen ik ben mevrouw Schuld, mevrouw de Dolle de
lieve, de Hollebolle mevrouw van U weet wel. Ik woon ook kameraal op de gang
van de overloop... Wij wonen beide op de overloop... MIJN ZOON IS SOLDAAT.
... op de overloop wonen alleen de goede mensen, meneer... ik heb nog heerlijke
cigaretten en ben unbound... Wij spreken engels nietwaar, wij zijn allemaal churchill
als iedereen hitler is en churchill ook... wij zijn grenzeloos in de war... Heeft u 't
gehoord meneer... ach meneer, je bent nog een jongen, nog een goeie jongen... je
zou nog een moeder moeten, zo alleen in de oorlog... Kom bij mij... ik ben mevrouw
Schuld... ik neem alles op me...

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

106 (96)
de schuld van iedereen op me... de grenzen vervagen jongen... Later...
LATER ZUL JE ALLES WETEN... ik ben mevrouw schuld... ik zoek een huis
dat getimmerd is... we hadden vroeger een timmerman die zei: Ze moesten de huizen
weer TIMMEREN, mijn kind... ik was nog een kind en de BANG hing aan het
behang... Luister je niet?
HOOR JE DAT?!?!
... dat is de stem jongen van het wachten in steen... het is van de Zondvloed en ik
ben de schuld... mijn jongen is soldaat in de tropen... hahah een heilsoldaat van
winstonwilhelminadebernhard in de tropen voor het heil van de bruin en de poen en
ik weet het niet meer
WIJ WETEN HET NIET MEER? JONGEN!
... hij schrijft brieven, ook aan mijn man... van ik luister het veen van mijn oren
en soms komt de alang-alang... een lang soort gras... en mijn oren zijn dicht... de
reuk van het bloed is voor de mond alleen te veel... we kunnen het niet meer zeggen...
IK KAN HET NIET MEER UITDRUKKEN, schrijft hij soms... hele lange brieven,
de jongen... hij vliegt... vloog hij maar... laat hij maar hier komen en vloo zijn van
meer vliegen naar Berlijn... heb je gehoord... de zondvloed werkt zich zelf los jongen...
en daarna... DAARNA... mijn zoon jongen heeft de dood gezien... hij heeft ze dood
gemaakt, haha ik heb ze op hun sodemieter gegeven allemaal, schrijft hij... hahaha...
wie van de SODOMEMIETER?
... kom, ik ben je buurvrouw, van de overloop... wij horen elkaar van en overelkaar
van Goolgraag, onze goeie Goolgraag die de melk uit mijn flessen steelt en ze met
water opvult...
KOM, we horen allemaal bij elkaar... wij allemaal de Goolgragen... en haar zoon,
zij heeft een zoon, die lijkt op haar zwager... de man van de Bolle... haar man was
geen bolle...
KOM NOU, kom nou allemaal, ik geef een feest... een dol feest van Schuld en je
weet van mij de DOROTHEA de dochter is ook hier... ik fluister... ik fluister...
... de dorothea mijn dochter heeft het heet van de benen
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... mijn dochter dorothea zal het hevig wel weet van de benen...
... mijn dochter de dorothea van how a cow shall jump over her moon...
HAHAHAHAHAHA!!!!
Vive l'agriculture! De ruiters ter veen!!
... mijn zoon schrijft: wor maar niet gek! Haha, ik zo'n grote vrouw ik zou gek
worden en hij met zijn hoofd in de grond zeven meter veen! da's onzin, mammie
zegt de Dorothea mijn dochter het nachtspook van troost op de lippen... ik zeg: kind
ga slapen en lig stil!... al heb je 't heet van de benen, lig stil...
LAAT IEDEREEN HEEL STIL LIGGEN IN DE NACHT! er vallen soms mensen
dood...
Have the holy drop SAR schreeuwt the gun-man, een drukknoop op je ogen om
iets te sluiten...
weet je jongen
ik zou ze allemaal willen liefhebben
ik zou willen dat ik ze allemaal liefhad
de engelsen, de russen, de duitsers, de negers...
ik wil ze allen allemaal heel liefhebben...

WANT IK BEN DE GROTE SCHULD!
maar het woord wordt niet verstaan
het woord wordt nooit verstaan, jongen... versta je?

IS HET GESPROKEN?
Ach ik de Dolle Schuld, ik mevrouw zonder naam en zonder man... hij speelde de
centen weg en zonder centen de kinderen niet eten... hij was goed maar speelde de
centen weg... was een goede man maar speelde de centen weg... O, ik Dolle Schuld
zal de anjer het lied van dit leven zingen... je weet wel, witte anjers op een graf... zal
het leed van het lied van dit leven zingen... ik zing mooi...
IN DE KELKEN!! KOMT GOOLGRAGEN KOMT!
In de kelken! Hef de kelken!
Ik had altijd willen zingen jongen... je bent mijn zoon niet... zingen: Gebundene
Hände das ist je das Ende! Je weet wel van Mata Hari en Lari Meander!... das is ja
das Ende... Nichtwah...
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Berlin ja das Ende... Was? O Gespenster Gespuck in de duistere vaas van de nacht
en het herinner ik mij van het kind in het huis de verweg over de boom, de wilg, de
treurwilg aan de sloot... de tranen de sloot vol en varen over het verdriet van de ander!
LARI ME ANDER!! Prosit!
Drink Mevrouw Goolgraag!
Drink Doro-me-thea, 't is van je moeder kind... Het leven is kort.
- goeie wijn, mevrouw Schuld, zegt mevrouw Goolgraag... ik had een fijn hotel
in Nice, toen mijn man nog... hij was... een fijn hotel en ook van deze fijne wijn...
De wijn is goed, jongen, drink... en rook! Hier een lekkere Lucky...
Drinkt Allen!...
(o ik wil zo goed zijn en u allen het geven van de wijn en het brood en het breken...)
Drink oude heer Bolman en vergeet het verdriet van de fietsen en gros in
Middelburg plat... Wat geeft de materie, man... Drink en schud de lever los...
(o god laat hun de levers losschudden en mij alleen zijn, want ik moet de berg
gaan, ik weet dat ik de berg moet gaan met de voeten van steen... o, god, mij genade)
O, kinderen, lieve jongen, kom dicht bij me, want ik ga het plurale tantum over
jullie allen uitstorten... ik wil goed zijn... geen chagrijn en háál de flessen maar leeg
goeie Goolgraag, je hebt een pension en je moet er van leven... laat ik het plurale,
tantum majestatis zijn en absolutum schenken... de superflexible ziel vreet mijn bloed,
kinderen... ik BEN OUD, ZEER OUD!!!
(het ‘ik’ staat volkomen met zich zelf in tweeslacht) Ik zit tussen Mevrouw
Schuld en Doromethea... o het heet van haar benen... in de kamer van
schuld. De gordijnen gesloten, de schilderijen donker en donker op een
rij met de glazen op tafel de Bolle, Goolgraag de Gulle lach om haar mond
met de angst in haar ogen, Bolman de fietsen en gros in zijn buik... ze
moeten gesmeerd en zijn vrouw de zeeuwin van het zuinig in haar gezicht
en recht in de zeden... ze heeft het vermeden... en om ons heen de sfeer
van de kamer een duister schilderij van de liefde der kinderen verstijfd
aan de wand in het droge ik o schuld ik zelf ben de schuld... en het buffet
met de laden, de oude kachel zo romantisch uit Brabant geen Van Gogh
ik hou niet van dat schrille, ik ben
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de getemperde behalve in 't bloed... nu mijn man weg is, mevrouw Schuld
geef ik de dokter veel centen... mijn nieren mevrouw, u weet wel, een last
hij komt de Donderdag... elke donderdag middag, 's ochtends in bad...
want je moet schoon zijn... mooi zijn voor de dokter wil ik, ik weet dat 't
niet mag,... maar ik wil het... nee ik wil het niet, maar het moet... DIT IS
MEVROUW SCHULD, ik zit tussen haar en haar dochter en mijn stem
spreekt zwijgend tot het been Dorothea. Ik wil het niet en ik mag het niet,
maar het moet en de ogen van de lippen haar rollen het vuuur om mijn
schenen... ze weet wel, ze wil wel, ze moet wel... en soms in de ogen de
angst om de moeder, die de vrolijk van dronken het oog heeft vertroebeld,
maar niet het leed van 't gezicht weet te vegen... ZE IS HELEMAAL NIET
GELUKKIG, fluistert haar stem door het heet van haar ogen... ach wij
weten hier allen en wij weten niet... ZE GAAT VANAVOND NOG OP
REIS, fluistert Doromethea opnieuw... (mijn dochter zegt mevrouw Schuld
is een geschenk van god)... ze gaat naar mijn tante, haar zuster... je zuster,
vloekt ergens de stem aan de wand van het waanbeeld de kinderen der
overvloedige jaren... oven vloedige dochter van Schuld... ik zou wel van
haar willen houden, ik wel maar ik weet niet van het hart... ik weet helemaal
niets van het hart... ik ben de cynicus die niets anders heeft en het boek
zal alles mij leren... studeren, jongen... de psychologie en de sex van alle
filomeesofen... en hoe ziet het er uit en wat moet je doen... Zéker in 't
lachen... je lacht grappig, een geit, fluistert 't geschenk aan mijn benen...
je handen zijn lang... ja lang en je neus... enzovoort zei de oude... de kats
die het wist... Ik zit naast haar moeder die de gordijnen uit haar stem legt...
Drink, kinderen en lach. Ik weet dat ik hard lach maar mijn stem is groot en mijn
hart ook!... Meer drinken en meer leren... ja van de stroom van de nacht, de stromende
stroom, die zich geheel polyfoon in ons moet ontwikkelen... NIETS VERGETEN!
dames en heren... niets vergeten want ik ben nu geheel FONOdemoon van me zelf...
I mean there is heard an accident in my heart... immers wat is een vrouw zonder
soutane? en zonder de zeven vingers in de manden met boter...
HEBBEN WIJ ALLEN ONZE MANDEN OPEN GESTELD?... altijd?
Drink kinderen en lach! Lach de melkweg gewaden van het Saturnus o me Borealis
uit de lokkiememeewel... het is al lang geleden... ed kinderen nog in het alang-alang...
waar we ons zelf ontmoeten en inkeren tot het grote weet-ik-wat-en-veel... we zijn
nu te memomodern geworden om nog de schijn te zijn... Drink de MEMOWIJN
SCHIJN van het moderne schuldvrije WIJ!!
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ik naast haar deze middag in de keuken. Moet je melk koken, jongen Nee!
Het water is al klaar. Blijf nog even! Blijf nog even mij bij je... Geloof jij
in God?... ik zwijg het weetniet uit mijn ogen... Geloof je in het leven na
de dood?... ik zwijg in het zwart van haar kleren en ruik een geheim van
het kloppend hart... het hart dat het zou willen maar niet meer kan van de
zoon en de dood en de man die niet meer wil van het terugwinnen en alleen
woont, alleen nog om mee te eten en even het gesprek van de dag en dan
de gloeiende steen van leegte in het hart... ik hoor de stenen in haar hart...
het spreken van de duizendjaren... de magere jaren jongen... Ga nog niet
weg... there aint gonna be a next time... Blijf en zeg het hiernamaals en
zeg God en zeg ik geloof en zeg ik ga mee en zeg dat iedereen meegaat
als ik wegga... Zeg dit alles... in EEN WOORD... in een woord? Had ik
haar de troost moeten kussen over het kleed van de dood... het kleed dat
de dood mooi wilde en om het hart wou staan als het maar niet zo alleen
was... ihr leute des tages en unbound of christ himself hanging on the
cross... en haar stem: was you there when they crucified my lord... Er was
NIEMAND, jongen... maar hij geloofde en hij stond weer op en kwam
terrechterzijde van de vader... had ik maar mijn vader in in de hemel... wij
zijn alleen... gruwelijk alleen... En ze begon plotseling schril te lachen en
het goud en het zilver lachte mee de echo der eeuwen vertwijfel mij o mijn
ik mijzelf... en het oog stond de troebel van het riool mij een mes voor dit
leven te lezen... dat was in de keuken om drie des middags en ik wist niets
te zeggen en drukte haar hand en het stempel des doods stond tussen ons...
maar nu is zij werkelijk vrolijk fluisterde doromethea en schoof naderbij
met oogharen bedwelming haar stem...
Heerlijke Wijn, kinderen... Drink! Het Fuiven bij Schuld is een Dolle Fuif van de
dolle Schuld... en geen Bolle er weet van... nietwaar Bolman in Zeeland veel
bollemannen?... Nietmeer? Allemaal dood? U de laatste? Maar kras...
ze genieten heer,... geef hun lijden om te genieten...
HALLELALELUJAH!!!
hij is de laatste, mijn hemel, ik ben de laatste

There aint gonna be a next time Bolleman, na deze oorlog geen ENE meer, haha...
we gloven de verhalen en wij allen tezamen... ik geen nieuwe oorlog meer... IK
GELOOF Bolleman... ik GELOOF... jongen....
- Mama mag er een raam open?
- Nee kind dat tocht... Wat zei u van de Russen meneer Bollemans of Wittebol...
uw bol is wit... het is de eerbied die mij dwingt het te zeggen... ik ben jong geweest...
ik heb gespeeld als een kind... destijds... het is lang geleden...
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geen raam open kind dat tocht en ik heb nog maar
pas het geloof...

Vindt U ook niet mevrouw Goolgraag in deze tijd geen ramen open, maar veel
wassen...
Ja dat is te zeggen
Ach mevrouwtje het is niet te zeggen... hier uw wijn... drink nog eens uit... het is
beslist niet te zeggen. Ik probeer het al jaren...
Maor mevrouwtje Schuld ge zegt toch rustig wat ge zeggen wilt... We zijn hier
toch gezellig onder mekaor...
Bollemannetje Wittebolletje... wat u zegt... wat u...
ik zou ze willen liefhebben allemaal, maar...

Het komt misschien van het vele wassen... Dolor mijn geschenk Doloris en ik wij
wassen ons veel... Het bad is voor iedereen, maar er is voor niemand meer tijd... wij
wassen ons altijd... Mijn moeder zei: Wat je ook mag gebeuren zorg dat je schoon
bent... Rein, zei ze soms... Ze is al jaren dood... Nee, ik herinner me haar niet meer...
Er is veel dat verloren gaat in het leven... maar de... de... WIJN blijft leven... Vive
La France... mijn paragranale vingers beven, liefsten...
ER ZAL VEEL BEVEN ZIJN OP AARDE... en de voorhang... de voorhang...
Wat?, mevrouwtje... de voorgang?... de voorgang staat open en de deur ook nou is
het niet zo benauwd meer...
Juist kinderen zetten jullie de deuren maar open. Het is altijd goed iets of wat een
weg of gene open te houden... want gene zijde is niet zonder meer te bereiken... ik
was laatst, nietwaar, lieve doromethea op die sceance, toen van Gionvanni di Nozze
van Mozart, je weet wel daarna, na de schouwburg... ja de voorhang viel daar ook,
en die beweerde dat het nu EINDELIJK UIT ZOU ZIJN! Aan alle lijden komt een
eind net als aan de liefde... hoewel, hoewel...
hoewel hij zei het was diep in mei dat hij zei ik blijf van je houden, want de kikkers
kunnen het kwaken niet verleren... dit tussen haakjes, lieve kinjedren omdat het
ergens begrensd moet zijn...
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HET ZAL IN U STROMEN MEVROUW GELIJK EEN GROTE RUST...
de vlakten van zachte wazige weiden waarvan wij zongen toen nog weinig leed
mijn trekken had beroerd... wij wisten het beroerde niet, kinderen... lieve doromethea,
je bent een geschenk van God... maar hij is dood...
... EN GEVER EN ONTVANGER ZULLEN TEGELIJKERTIJD STERVEN...
of vlak na elkaar...
Drink nog eens kinderen... U ook mevrouwtje en jij lieve jongen... je houdt toch
zoveel... ik hou zoveel... toe mevrouwtje Wittebol en Bolman zelf en Goolgraag...
ach je lieve kinderen ze worden al groot... Ja de wijn is heerlijk als in Nice en
Perpignan en Collioure en Menton, de hollandse club... wij willen U houen, wij zullen
u houen, wij laten U nooit gaan... dat zongen ze tegen ons... 'kwas knap in die tijd
ook een doromethea, jongen...
NOOIT LATEN ZE JE GAAN... wij laten niemand gaan hé kinderen, ook ons
zelf niet... maar ze enten je tegenwoordig voor alles in hoor! Mijn zoon wel zeventien
soorten spuitjes... de wetenschap staat niet stil de liefde wel... dat hebben ze niet
weten helen, hoewel velen het mene me tekel je de tikkel verhelen die ze me kregen
van het vasten...
VERGETEN WIJ DE DEEMOED NIET?!, kinderen...
Wij zijn tenslotte de eeuwige soldaten en nooit genoeg van de slag,... wij laten
niemand gaan en alle rijken zullen ineenstorten ook na duizend jaar... we zijn al
bezig... want na Giovanni zei me detto di condottiere: GEESTELIJK BEHOORLIJK
GEHAVEND, maar niet zonder haven!
Geef ons de huizen die vast op de weg liggen en geen revolutie bouw... laat iedereen
dit onthouden die langer leeft dan de bedoeling is, want het is de grote
verantwoordelijkheid... Niet waar Bollemannetje, na de oorlog verkoop jij niet alleen
fietsen en onderdelen en gros, maar je verkoopt de Bollangros fiets, de bekende...
één uur rijden en zeven sprongen over het opengraf! Vive l'Eternité van dit volslagen
mimisch verleden waardoorheen de schaakborden gewoon heraldiek zweefden om
tot de molen het maken te worden... verdomme hij speelde om centen, hij verspeelde
zijn centen,
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ik verspeelde hem van zijn centen... dat is de tijd waarvan iedereen verlost mag
worden...
Och een klein gokkie, mevrouwtje zegt Goolgraag houdt de moed er in... Van 't
een komt het ander en van 't kleine het grote zeg ik maar zegt mevrouw Bolleman...
Precies wat ik wou zeggen kinderen 't is minnesautant and it always happens when
I dance with him said the old gambler... de rambler ramblante ik matrimonio segreto...
zo secreet, kinderen, zo oer secreet zoals de Nozze di Nizza voorspelde... geen zwarte
katten op de weg? Goed! Dan zijn het katers en da's nog erger... geen pardon, ook
niet voor de vromen op het laatste moment... ah il momento supreme... ah kinderen
de sjikkel mij de sokkel en van uittrin de uittrin bis dem ganzen entrinnen von innen
me homaar... me homerus, me toe maar me meerus... o oceanus non contractus
d'amore... amabile amare... ai... ai... ai de habera di memoramemorte!
MEMENTO!!! MEMENTO!!!
o mes dieux un moment... o un moment plus memontabile que cette table de solaas...
helaas... DE BERG MOET BESTEGEN!
O morte me mons de venus weet de kreet van alle bergbeklimmers: Die Jungfrau
ist zu hoch und zo kalt um das Besteigen noch zierlich zu machen, um nicht zu sagen
elegant!! Weet Je 't nog Wittebolletje van je ene reis in Zwitserland. Het mopje van
de dag, de troost voor bewoners van vlakke streken waar iedere streek vlot lukt zelfs
in de venen...
O VENUS MORTE DE ME MONT' AMORIS!!!
(IK:
( o ik zou de schuld willen dragen
( ik zou door het dolle heen de schuld van allen
willen dragen
Ah Signore
mon capitaine d'amore
kappimetenen de lopis amore
Ik me loop de vapore
kapitäne!! KAPITÄNE
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Morti me bene... O BENE ME BENE ME DICTE
C'est d'amour que je disse me dicte me domine!
C'est de mort que je glisse mes doigts de couteau dans mon coeur!
Ah Signore!
TONERRE de WETTER de DONNER
O BENE ME DICTE ME DONNER
Ik wil wel me dood
Ik wil wel me dood me de liefde
Ik wil wel de liefde de dood
Ik wil me alleen wel van liefde o dood
Ah signore!
Ah monocle de capitaine
Generale generale
me pardone
Pardonezza! Niente! Niente!

... ach kinderen ik weet wel dat ik nooit de gangen ga op mijn tenen, maar vanavond
zal het niet gehoord worden... gebundene Hände... ik weet wel het mag niet... das ist
ja das Ende... de wijn ik weet wel het mag niet... niemahls das Ende... de wijn maakt
vele gangen licht, lieve Goolgraag... ja je steelt wel... ik weet wel je steelt wel...
iedereen steelt wel eens... en 't is je vergeven wat mij besteelt omdat ik het me zelf
ook altijd besteel... en wat je me heelt is nooit tevergeefs... zoals ook de
witteboldebolleman mij nooit heeft kunnen helen... immers wat is het plezier dat
doorgaat?... en niet de zeven voze vingers... zijn zij niet hier? Wij roeren toch allen
aan ons zelf als we de ander bespreken... hier is veel van de ander besproken, beneden
in de kamer van 't Goolgraagje zelf... van de telefoon en de fles en de schuld, de
schreeuwende schuld, mijn stem zie je, de schreeuwende, die wou zingen... ik had
me de Elisabet Swarzkopf van Donna Elvira kunnen zijn als Don Giomemanni niet
het los me van 't geld was geweest... hij was een losbolletje Witteboll... o ik heb vele
zakken plat zien worden, heren! Iets voor U! Om nooit te vergeten... je weet van het
zwoele, je weet van het zwalke, je weet van de balke het hooi en de
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hane en het vlakke me land van het water... het stromende water... het eeuwige water
dat van stromen naar zee nooit genoeg en dóór maar gaat en de dood niet weet en
het absolvěre niet me nodig heeft en ook wij allen de stroom van de nacht is van het
beeld dat de dag de godsgruwelijk verlaten dagen ver zwemt in het gemene dat we
niet deden om de rein te zijn maar nooit van het reinzijn geweten om het vuil dat de
darm de nacht ons de arm omgooit en de zevenvingers uit onze monden trekt en de
tongen plant lang de milt van het stroom me de stroom maar... geen gulde in de meter
de mieter de sodo bestaat van de nacht niet dames... geen gloei guldens van de
platzakken we zakken me de goot van de riool we de hart zijn me zelf door en de
goor van het lik me de veren de ho maar... geen stroom deden de daden toe die we
de gang lieten gaan om den weg te vinden van nice de colli me hoere de hoerra me
menton de vence de vengeande c'est ci ce mest za ki da moore... de moer van nachten
de stroom lang van rohône tegen in van het val mi de ponte zonder genade en de pijn
zwijn mij der bij... 't eerste kind is ook niet het geluk van de zoden geweest... o non...
nee no zij verscheen hem 't gezicht over de lakens van help ons de weiden genade
om de gave voor god wat ook weer... MEERR, MEERRR! BRRRINO ME MORE
D'AMARE de salzboer van spoor per bus over de meerkussens van neusjatel de
jura... jaja de jure maar niet van het factum... omdat de bomen geplant willen zijn...
ze zijn ook van plahwaase fee gemaakt om de maan te vluchten... o the cow... de kou
qui me jumper de mump van de moon o me mie de moed de deemoed o deus me
mee moet van where o were you monte amare en collante de collin me assen gebroken
de geit langs de weg van het melk om de dagen... ze waren van melk, liefste... en
geen sok te bekennen en monte de carlo o KAREL je kerel... je getrouwd zijn de
kerel de roet van het schoor me de steen mij mild o mild... en stop, stop mij en het
water the black waters of night... they are cold... and alone and o mia madre... I am
the fool, de roeta ma foel mie o mee mie my God gratia plena... het mag niet... als
kind niet, als grote niet... groot kind niet... we hebben van het wachten genoeg... en
ons zal de
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genade zijn want wij hadden de liefde, de plurale liefde hadden wij zo... en we hadden
het geld, het godverdemijverdomde geld... ik mag het niet zeggen... we hadden de
kinderen... je kunt het niet zeggen want je hebt kinderen... wat moeten de kinderen
met het weten van de dood wie weet de dood en de moeder die weggaat is weg en
die uit zich zelf weggaat is dubbel weg... ik mag het niet zeggen, maar je wou altijd
verliezen, je speelde om te verliezen, want het verliezen stond in je ogen op deze
wereld... ik was me voor jou zo bang en later voor jou zo bang en de kinderen zo
bang... ik was als een kind zo bang... O GOD IK BEN ALS EEN KIND ZO BANG
WANT IK WEET NIET... ik kan het niet weten... we konden het nooit weten...
waarvandaan kunnen wij mensen weten als niemand iets zegt, als niemand aanwezig
is... o die dachten dat het weten van god was... o die dat dachten... en god was er niet
en god was er wel en wij zouden er geweest zijn als god er niet was geweest... mijn
hersenen o my Lord... mijn hersenen... de kachel is uit... ja Karel ik maak hem al
aan... en vis is zo lekker... ja Karel ik koop het wel... geef me 't geld... GELD, geel
geld wil ik hebben... waren wij maar de kinderen gebleven van Collioure en voor de
gracht en het gebit, het eeuwige gebit dat ons zou kouwen... die de goden liefhebben
verstoffen ze tot zij wederkeren... ik zal wederkeren... kinderen vergeef mij, mijn
man mij vergeef mij IK ZAL WEDERKEREN... voor hem, voor jullie voor allemaal...
maar de IK-ander... de meduse van nu gaat sterven, gaat voorgoed weg van de natuur
en ik zal het nooit meer horen en nooit meer zien... we hadden destijds toen menton
gelijk in het nizza van toen, maar de hollandse kolonie die wel zei zij zullen elkaar
houden... we zouden elkaar altijd houden... als jij verdomme me hier en daar niet dat
spel had gespeeld... was ik niet spannend genoeg?.... ik heb hem nooit genoeg kunnen
zijn... ik had hem toch mij helemaal en meer van mij willen zijn en het geven en
vreten te over mijzelf gegeven om hem... ach... ik...
- Hier jongen rook nog een cigaret, een lekker... ik...
- Gooi een raam open maa... eindelijk wat frisse lucht.
- Goed kind..., een raam open, frisse lucht ja... stikken doen we...
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... de deuren dicht, de ramen dicht, de gordijnen dicht, papier tussen deuren en
drempels, de sleutelgaten dicht, de keuken... ja de keuken... alles potdicht en de kraan
open en een slang en dan in de mond en nog vijf minuten... nog vijf minuten... vijf
minuten langzaam wegdrijven en dan slapen en lethe me daar van het slapen de dood
zijn en hij niet de schuld... hij de brief... ik heb de brief... ook voor de kinderen... hij
had wel meer van mij mogen houden... pardonezza! Me PARDONE O MADRE O
PADRE O GOD MY LORD HAS THINE MERCY UPON ME...
- Als je moeder nou liever niet wil
- 'T is nog vrij de vrije lucht...
- Nou hoor maar Bolleman, ze vliegen alweer...
- Mevrouw heeft nog fijne cigaretten...
- Ja kinderen rook allemaal en drink...
... drinken, je kunt ook het drinken doen, er is wel wat... ik weet niet zeker... je wordt lelijk... vlees van je botten...
ik wil mooi blijven... ik wil groot rustig sereen en mooi zijn en tevreden, geen
vertrokken mond... geen dubbele tong... en de ogen? O GOD MIJN OGEN?...
- Wat ga je doen ma?
- Even naar de badkamer, kind.
-... ik heb net het gas al uit gedaan, ma.
-... weet ik wel, ik moet...
o god mijn ogen, wat moet ik... Ik heb gewoon het heet van het zwijgen...
ik zou wel weg willen en niet weten... zij is mooi, zij gaat naar de
badkamer, zij draait aan het gas... nee ma het gas is al uit... zij is groot,
haar ogen groot en zwarte randen er onder, kuilen... zij graaft voor haar
ogen een graf in de wangen... zij kijkt in de spiegel... ze blijft nog even
weg... ik weet...
- Lieve Doromethea schenk mij nog een borrel in en ons allemaal, want er staat iets
stil in mij.
ik geloof dat God stilstaat in deze kamer... god staat stil: gebundene hände
sta ik stil glimlacht god... ik sta me de glimlach stil van de dood om het
wachten...
- lieve Doromethea haal je been weg
het duivels been van het leven... ik ben de Dood, lieve... ik ben meer dan
de dood want ik zal het
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overleven, met een glimlach, gebundene hände zal ik het overleven en de
ziel vergroten... wij vergroten alles met het verdriet van de ander... in stilte
en nu deze avond... ze laat het bad lopen... ze zet de kraan open...
- Ma ga je nu al in bad?
- O mevrouwtje, je moeder, kind, wast zich altijd zoveel...
ja en het gas en de rekening, en ze telefoneerde ook te veel en ze was lastig,
maar de borrel is goed en nu Goolgraag ook goed en ze zal geen melk
stelen deze dag en morgen ook niet en nooit meer maar dat weet ze niet...
het water stroomt... HOORT dan allen hoe het water stroomt en meer lucht
dan het water en onze longen gevuld, zie van het heilige barsten... god ze
wil uitelkaar... o god ik wil uitelkaar... maar ik kuste niet het kleed niet
haar ogen, de groene, de zee... de doodezee van haar mond... we barsten
gewoon... als bommen... God zo onverwacht toch hé... gisteravond nog
zo gezellig en nou dood... raar... het leven is raar... begrijp je dat nou?...
en die arme kinderen... toch onverantwoordelijk... zij zitten er maar mee...
nee mevrouw er zonder... HET BARSTEN VAN LIEFDE IS HEILIG EN
MEER DAN DAT... ik had misschien heilig kunnen zijn als ik gekust had
het kleed en de ogen... maar ik heb niet gekust en ik laat sterven wie wil...
ze staat voor de spiegel, ze rukt me de kleren uit en schreeuwt kus me!
KUS ME!... ze rukt zich de kleren van het lijf... ze slaat me naakt...
mevrouw Schuld ziet de schuld jongen... ze heeft altijd een fijn gevoel
voor schuld gehad... ze was... ik ben... ik vreet me 't geduld uit mijn lijf...
ik moet... wat moet ik,... ik was een jongen... ik was... het naakt staan is
moeilijk voor te klein in het tafellaken en te groot van 't servet... ze blijft
weg... ze komt terug... een tactische terugtocht een elastisch front... de
frontlijn verkorten... ik had het gekund... ik was bang.. ik heb niet buiten
me zelf kunnen gaan... en god is onzin... een ander woord voor onzin en
opium voor het volk, vergif en de dood in de leden...
- Hier ben ik alweer... Drinken jullie wel?
- Maar mevrouwtje, ge drinkt zelf hoast niks... zoude ge niet...
- Kan niet voor mijn hoofd Bolleman...
- Weet ik mevrouwtje... as 't niet kan kant niet... mijn dochter had ook...
- Stil toch man, se had nóóit hoofdpijn... nóóóit...
Ze gaat terug naar de badkamer, het hoofd draagt de handen van de voeten
voor de kraan en het bad zou de regen brengen en het wassen... DAUWT
HEMELEN VAN BOVEN... en dat de wolken de gerechte beregezegen...
De kraan loopt. Repetitio generalis in nomine Dei et Diaboli et o Salvatore
VENE VENE VENE!!! Ik weet nu dat de top van de vinger de druk van
het hart ziet in de druppel van water genade genade! INTROITE AD
ALTARE DEI en geef ons wijsheid... wees ons heil mij... heel ons dweil
mij... geef o geef...
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en het gas dat het water nog is en de huid bespoelt... ik o ik o ik mij
waarheen... want ik zie wat het hart zal doen staan in het recht van mijn
dood voor mij
- Nee se had nooit hoofdpijn... man... ge mot niet sulke dinge segge...
de dochter van Bolleman had nooit hoofdpijn... de dochter had buikpijn
en kind en 't mocht niet en 't kwam niet en de dood wilde ook die dochter
en zij sprong... vijfhoog! Ad te levavi animam meam. MEA CULPA!
CULPA MEA!
De schuld is uit de mode dames en heren, wij hebben nu de psychologie
van de angst en...
- Ma, moet je nog niet weg? Het is bij zevenen. Het wordt misschien te laat
Doromethea spreekt het woord en haar been zwijgt het heet.
- Ja ik verkleed me al, maar blijf jullie nog gerust even zitten...
Wij blijven allen gerust zitten, de Bolle, Bolleman, mevrouw Bolleman,
Goolgraag... en o de telefoon... een antifoon gevraagd... o foon haar Heer!
Zwijgende Heer! Bommenwerperse Heer
Hahaha... ik heb mij de foon van mijn steen laten zwijgen... ik ben geheel
afoon van mijn stem geworden en het hart de pickup van de plaat uit de
wonde dit leven verzwegen om het foonzijn de a-zijn te laken... MIJ
NOOIT GENAKEN GENADE! und er tränkete sich mit Essig... en ik
drenk mij, ik verdrink mij in haar woorden ik kom in het kleed van de
ander want het ik van mij is verspoeld in de wil van het einde genaak mij
en ik ben het bloed dat voor 't laatst door haar venen vloeit ik ben het bloed
dat zal stil staan... yes I have heard the key turning in the door... and the
postman...de mortemetalis rings only twice at the door of the neighbour
ik ben mijn eigen nabuur... ik ben de buur in het bad en het water de A en
de B mij stroomt... o süsser Tod... wat heb ik gegeven... wat heb ik
genomen... gebundene Hände... ik zing in het bad van mijn handen... het
oor ligt mij geheel in de mond... ik hoor de klop van de harten van het
heilig niet weten... de Bolle, Bolleman, zijn vrouw Goolgraag verdwijnen...
Ze geven haar een hand... ze geven mij een hand... mijn ogen zijn de hare,
wij knikken elkaar toe... wij knikken in elkaar over...
wij hebben geen jeugd meer en groeten lachend de kinderen... ik mijn dochter
Doromethea die de scheiding nog ziet... de jaren des ondrescheids kind is het eerste
bedrog... er valt niets meer te onderscheiden... ik ga op reis naar je tante... en de
bloemen? de witte? en het kleed? Ik ga naar het kerkhof? In de nacht? In de nacht
naar het kerkhof... de doden zijn in de nacht alleen... wie bezoekt de graven bij nacht
en het wit van de bloem maakt de dood tot een liefde... o komm süsser Tod geef mij
een arm... je mag me weg-
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brengen... de deemoed zal ons liefhebben en niet vergeten... en de troost zal ons
vluchten als de raven de pest... en vervloeking zal op de namen rusten... wij zullen
onze namen verliezen om geheel naamloos weer op te staan... Kom wij gaan... wij
leggen ons geheel af van deze wereld wij doen u allen onze zacht spottende groeten...
wij plukken het zachte vluchten... Kom wij gaan... dit zacht gezicht zal gebundene
hände de weg gaan tot de tante de tanden het tandwiel het graf... wij hebben diepe
kuilen gegraven... we hebben diepe kuilen laten graven om luidkeels in te storten
met de generaties onder het zwaar van de armen... we laten de kinderen leven... we
laten iedereen leven om het recht van de dood te verkrijgen... requiescat, requiescat
in pace... het droge gras zal over ons zingen en vruchtbaar zijn... kinderen zullen
over de stenen spelen en hun vingers de wil van de daad beroeren om tot het grote
te stijgen op aarde... zij kenen het vallen niet... wij kenden het vallen niet ik en mijn
man niet... ik ga nu naar hem toe en ik zal hem nog een keer zien eten met het goud
van de tand in zijn mond en hij zal mijn kleed zien het zwart en mijn ogen zien het
droef en de bloemen zien het wit en hij zal zeggen je hield altijd zo veel van bloemen
en ik zal zien in zijn oog dat het droef is en melancholiek van het zijn niet te kunnen
en slechts het gebit te helen van anderen en mijn hand zal hij grijpen en drukken en
zeggen: zet de kraan van het gas niet open en blijf hier... als hij dat zei, als hij mij
kuste... als hij mij maar meer gekust had en al het geld verloren maar niet de kussen...
want alle liefde die slijt is de liefde niet... waarom o heer dit slijten en waarom te
leven zonder liefde en waarom moest ik de dokter... ik had nooit de dokter gehoeven...
maar hij kwam en hij zei je bent niet zo ziek als je mooi bent en niet zo zwak als je
groot bent en niet zo hard je stem als je lief bent... dat is het hof... wij hadden een
hof... je hebt een scone hof zong hij in mijn handen en zijn handen waren zacht... hij
was dokter maar boorde niet de boor in mijn tanden en grijnsde niet om de pijn van
een vrouw... ik ben helemaal niet zo flink... ik ben bang... ik ben eigenlijk zelfs bang
voor het bloed... iedere donderdagmiddag hij kwam en 't was zomer dit
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jaar... dit jaar was het oorlog en zomer... en mijn zoon is niet dood gevallen en ik wil
er niet opwachten... ik wil nu gaan... en de dokter heb ik gezegd ik ga op reis... ik
moet gaan een lange reis... ik heb mijn hele leven veel gereisd en al is het ook oorlog
ik wil toch op reis... hij wou wel mee... ik zei je kunt niet mee... ik heb mijn leven
lang alleen gereisd... altijd geheel alleen... en je huwelijksreis?... mijn huwelijksreis
was het begin... nee al vroeger al dat ik alleen was... toen de huizen nog getimmerd
aan de weg stonden... de vorige oorlog heb ik ook gereisd... nog één keer met lijn
twee, nog één keer dit huis uit, nog één keer de deur achter me dicht, nog één keer
de trap af... denk om het melkflesje doromethea... morgen de melkboer betalen... de
bakker... nog één keer de voordeur dicht... nog één keer dag mevrouw Goolgraag,
dag jongen tot straks... ach had hij me maar gekust... maar niemand kuste me
eigenlijk... nietwaar? een vrouw zonder kussen is... there is walking always another
beside you... het geweten always loopt geheel van de zij af naast je en verdwijnt in
de bossen... de mensen lopen geheel langs je zij en gaan heen om te treden het licht
met de voet van het duister... dit leven is zéér donker... het leven op aarde is
verschrikkelijk somber... er is geen genade in dit leven... geloof je aan God... geloof
je aan hierna... geloof je... geloof je alleen het geloof kan je redden... maar van deze
drie is de liefde de voornaamste... er was wel een horizon en er was wel de bliksem
en er was ook de zee en het eeuwig bewegen van vijf minuten beweeg mij voorwaarts
om over de wateren te lopen... for the Spirit was upon the deep waters... in Engeland
zou ik misschien met hem kunnen trouwen... hij wilde wel met me naar engeland...
maar nu is het oorlog en over weet ik enige jaren kan hij niet wachten... hij was ook
jongen en ik een stuk verdriet maar nu tevreden zijn en een vriend mij de dood en
tevreden en glimlachend... ademhalen, zachtjes ademhalen net gewoon heel rustig
geen paniek dan mislukt het, alles dicht... ik zal alles dicht doen ook mijn ogen...
mijn ogen zullen wel lachen, ik ben toch blij dat ik ga... een reis die ik wil zingen
naar de kust van de kust de open zee en lege sterren zinken mee... klop en er
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wordt opengedaan, het kon niet... we hebben veel geklopt maar de muren weken
niet... er staan hoge muren om mijn hart ik weet dat ik de deur moet zijn... een draai
en alle veld ligt open en de vergeving zal mijn deel misschien zijn... maar gij ziet
niet de beveler van leven en dood... gij ziet de dienstmaagd die de olie verspilde en
nu met gedoofde lichten de stad door rijdt de deur opent met de sleutel en de bel trekt
omdat het slot niet wil wijken... trek aan de bel van je hart... en val over de drempel...
ik zal vallen over de drempel... ik had ach had ik... hij is weg en ik alleen in dit huis...
hij heeft nooit van een ander gehouden... Bel: Praktijk!... altijd alleen maar praktijk...
de beste leermeester... VERHEFT UWE POORTEN O VORSTEN!!... de brief...
hier de brief in zijn stoel... nee op tafel... rustig... op tafel... de brief: lieve... wat ik
doe, moet ik doen. Heb geen verdriet, heb jullie geen van allen verdriet... het is een
barre tijd er gaan er zoveel... ik kan niet verder... dit is mijn laatste stap... ik heb er
niet eens zo lang over gedacht... ik doe wat ik moet... ik kon niet langer... zeg geen
woorden die niet uitgesproken kunnen worden... ik neem mee wat strikt genomen
altijd van mij zelf was en gebleven is... zorg voor de kinderen... heb nooit zorg over
mij en wat ik deed... ik sterf met een glimlach... zoals ik wil... het is niet moeilijk
want ik geloof, ik geloof in wat komt en dat het beter is... dag allemaal, dag... o ik
zal de verklaarde zijn en de spot ook nog hebben van het tandenpeukeren in
andermansgebitten... p.s. laat mijn gebit met rust want het is van mij... laat alles met
rust... baar me op en breng me weg... op het kerkhof met de bomen die altijd ruisen...
onder de heuvel en daarover vèr de zee... het ruisen en nog verder van heel ver weg
zal ik zien hoe je me wegdraagt..., je zult het lief doen en burgerlijk verzorgd door
de buren de buurt en de klanten en je zult het verdriet hebben en tóch boos zijn... je
kon je nooit beheersen... ik zal liggen ver over het water en je zien... deze bloemen
leg je op de kist... nee ik word niet verbrand... ik wilde nooit verbrand worden... ik
zal me niet meer oprichten in het vuur... alleen god zelf stookt de vuren... maar ik
lig over het water en ruis in je oren mijn stem... een zachte stem en lief en
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je zult een grote verwondering voelen omdat je een Vreugde in je hart hebt en niet
weten dat ik de zaaier ben die uitgaat... en de zee ben die je omspoelt... en de wind
ben die je voortdrijft en je verdriet verdrijft en je doet werken en tóch nog boos zijn...
nee je zult nooit weten... zoals je nooit wist... je zult verder gaan en de kinderen
zullen je geld wel krijgen... laat ze trouwen... en voorzichtig zul je zijn met alles...
je bent altijd voorzichtig geweest... voorzichtig ga ik nu liggen... de deur dicht, de
ramen dicht, de deur sluit goed... de kraan open... nu ademhalen... altijd ademhalen...
'k hebt zo moeilijk met de adem zegt Goolgraag... ze was lekker dronken... wak ook
eens, lang geleden, lekker dronkken worden... geen dubbele tong nee zo is het beter...
goolgraag was geen slecht mens... de messen zo stomp en bang voor een dooie vis...
ze zal me komen kijken... en huilen... het water is niet zo diep... bij haar nooit...
doromethea wil vrijen met die jongen... absoluut eerlijke jongen... maar geen moeder...
de kinderen... mijn man ook, nu rustig... reusesierustig mij... een groot mens gaat
heen... ik was een groot mens en verdwijn groot ik heb het zelf gewild... mijn adem...
ehet stinkt... maar mijn hoofd... ik heb nog... ik zou nog wel een sigaret... nee dat
kan niet... brand... BRAND!... BRAND!!!... de deur nog weer open... de dood is
gemakkelijk, maar van het sterven zal de mens alles weten... wie zei dat ook weer...
die jongen... te oud voor zo jong... nu ben ik vijftig en driemaanden en twee dagen...
nog niet helemaal... je was van bij middernacht... wat zegt de nacht tegen kinderen
die bang in het donker... ik ben de nacht... niet de deur open... ik ben de nacht... geen
deuren open... ik ben de nacht... nooit de deur open... ik ben de deur van de nacht...
open... zou het open... ik wil het zelf... ik wil en geloof... ik geloof in mijn wil... HET
GROTE GELOOF IK IN MIJ ZELF... als ik mijn ogen dicht doe is de wereld weg...
ik wil van de wereld af... een pannekoek kind... pannekoeken... panne... altijd panne
met die auto van Karel... ongeduld... ik was ongeduld... ik zal geduldig zijn Heer!
OPEN UW POORTEN WANT IK KOM ALS EEN KIND LACHEND... ik mijn
huilen... ik lach... ik me lethe te
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vissen... nou nog het bijten... het water is rustig... het ruist zacht in mijn hoofd... mijn
mond groot open... het moet wel diep in me... ik lach... ik lig te lachen... geen... het
is zwaar... het zwaard me zo van binnen... het zwaard binnen... nee dat gaat niet...
zo... altijd... anders... het is... in our empty rooms we fool... mekaar folen... dat was...
en heiligen... hieligen gingen ook zo... ze gingen over... een overstapje en een korte
rit... het duurt nooit... o god ik sta open en regen nu... de dauw valt zacht op de
kusten... de dauw kust de kusten... de geopende... de verlopene... de kus vèr te lopen...
het zwaar me... de... dit was nooit mijn keuken... gebundene hände... groot... groot
sterven... groot slemp kind... slem... slem... slam... slom... rrrrrssssstûûû... zui min
mooren... moren open de dagen... agon... g r o o t d o o d ... gras... veel gras... gee...
uizen... NEE! NEE!! NEE!!! oooo ik wil... niet... nee... ha ja... de kom mij dan maa...
je wil me haal... ik nee... NEE... No... the ladies of the corridor... vrij... gang mij de
vrij... vrij mij de dan... de da... de doo me... me doo... o... ik... rus... tig... me... zijn...
en.... de.... la--che---ne... mij... NEE!... nee toch... pijn... la---ter.... kin---de.... ren....
als.... je... jullie.... kennen.... me.... helemaal... nie---tt... NIET.... ik wu.. ze... te...
la---at-----er.... ssssst.... rrrrrtttumme... pre---spre... ke... nnnn.... gul-----den-----s....
swel.... zwel.... KZWEL.... de.... zee.... voort.... me ken.... mij.... tis....
fur---schik-----me-----luk........ ge...... luk-------îîîggg.... licht.. te.... me.... o.... te....
vrij...... nog.... eeeeeeeeeee---vvvvvun.... het.... is.... me.... thea.... kaaa---chul....
daaaa.... ik.... te.... VREDE.... un.... ik.... mij---n.... ssssjuuuu.... te.... oooo.... k.... t....
da....
Deze vrouw is wel verbrand.
(a sudden silence in the midst of her sorrows)
OPEN DE DEUR VAN DE DOOD
(open the door Richard groaned lady Sue)
ik geloof nu wel dat dit er bij hoort
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het hoort er allemaal bij geloof ik nu wel
dat het niet te geloven is
dat het verschrikkelijk is
dat is zoals het is
om dit niet de dood te zijn maar een glimlach
(het wordt verbrand)
en dat alles wel van de tijd zal zijn
de sterren te hoog nog van laag water
je zou het wel willen
de stad ligt ook dood onder de voeten
en geen klank in de handen
het oog van de mist ligt dicht
NOTRE PERE QUI EST AUX SCIEUX
het leven is verschrikkelijk
het hart ook
te weten zo goed je was
maar te weten niet
te zien is alles of nauwelijks
de stad je wel dicht je hart
(ze hebben je verbrand)
Zo mij te ver ge makke luk nôtre père en niet te vergeten
Zij is dood: de keel van haar stem a sudden silence
het te lang en te bang van het lichaam haar huis
CUNCTA STRICTE DISCUSURUS (I will answer this at once)
(et monsieur quel amour est le vôtre?, asked
(lady Sue as good as her word)
QUANTUS TREMOR EST FUTURUS
(why should anything dreadfull happen asked lady Sue)
(et le canard de la mort, n'est il beau?)
REQUIESCAT REQUIESCAT IN PACE
(oh groaned lady Sue, was there ever such a hailstorm of disasters?)
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[VII]
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...ik was in die dagen veel voodoo van het woord en verloren in een priesterschap
mij het IK te groot en zou de schaduwen uit de ogen slaan van velen en de muren
slopen van wie mij de naam noemden die het hart gekweld hadden om een traag
verdriet van traagheidsangst... o great coolnesses dangled out of the wind of my
heart... the coolness of mind and the coolness of hatred... de taal van het koren had
mijn mond moeten vullen... ik ben het koren de korrel de halm die sterft om het leven
te behouden... maak mij de akker van het woord en de ploeg van het hart en zij
stonden voor mij de blote hel van hun hart in hun handen... subliem van verzoeking
in de woestijnen pracht van de dode ogen... men mij en ik moeten wel het minotauren
woord hebben en addertongen die de gong van de ziel luiden... ze kwamen niet uit...
ze kwamen niet over... de duistere val van het woordloze woord hing over ogen en
handen en het vlees der klinkers sloeg de doornen tot ver in het overmoede oor...
keien en het gebroken lijf en de schimmel die graast in de kolom van dit overoude
lijf... o vie secrète ik werk en wacht om de dood uit het graf van dit leven te delven...
o when word came through en alle landingen het glijvlucht verloop hadden en de
baan der bomen die staan in de navel der aarde... de gele navel die ons achthoekig
drenkt en mij de Mozes is van vuur uit steen... mij de moeder is de voogoot van het
geen en over de al mij te veel aan de vergemijmakkeluk het de goden stinken!

ALL EN
ALLE GODEN STINKEN! EGO INK
DENST
ALLE GODEN LIGGEN IN DE GROTE VOOGOOT TE STINKEN!

zij zei... ik lig te stinken in dit lijf van mij en jij hebt gestudeerd want ik kan het niet
zeggen je kent me de alles je weet me de vleugellam want mijn ogen hadden altijd
de leader van de band op het haar in Knocke de Bruxxelles en Antwerpen en in de
rozen van Middelburg... de lange Jan is mij nooit te veel geweest ik luister mijn leven
lang naar het klokken... ik was wel een grote klok en je hebt een grote klok zei hij
die de hamer had o mij Marie Magdalena... ze was een hoer he? de hoer van roezen
rozen melancho-
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lie... god ik wist mij niets en ook niet dat ik naast haar zou staan aan het kruis... het
kruis van velen is het kruis van hem zei zij mij de soete vrouwe de wijve van smart...
je zult het ook hebben in je ogen zeiden haar handen aan allen en mij... want allen
was mij toen veel in de vege me monis van mijn lijf... het stond er stijf is hij en de
velen in de dans op zij door de muren welde het mij door de gordijnen en het balkon
van klei dat het hart uit Middelburg vulde... Vive Jeanne! Jeanne d'Amour! luidden
de klokken... rossetuine sprak hij mij in het bloed en van øre øre de ØRE... dat mij
noors klonk en blond van zijn haar in de zaak Lancôme poudre de riz groen zijn ogen
en purperpupil als hij alles in zijn handen had want hij heeft mij geheel in zijn handen
gehad geheel en alles van mij zelf ik was vreliezen en nooit mij de bang maar toen
hij mij hield was het al mij te groot o you will shut the door for me in Englisch hij
vroeg het en 't was te veel gauw door dan nee en me de deur Open de meer van de
groot zeg... en er zult geen genaten zijn o my Mary Maria... niets van zich horen
alleen nog Lancôme de ri en eeuwen... gebeden heb ik in Sint Gudele au bon Marché
en Gare du Nord... de muren gebeden om hem de ri te zien maar hij was weg niet te
vinden niet nergens in noorwegen en hij was geen noor zeiden ze maar in mij was
hij de noor had hij mij de noor gebrand... Karin! Karin! Karenina schreeuwde ik
langs de treinen en zag de locomootieven in mij opstomen... locomotieven konden
mij de dood niet doen... enkele stoombaden mevrouw en kininepillen en
moederkoorn... if you are asked, he whispered, say that you are blood type AB... en
de kikkers weten alles... je stuurt urine naar de kikkers, ze drinken het op en worden
geel... ze worden geel als er wat komt... bloodtype AB... ze waren helemaal gal geel
en hadden het zuur van mij... je bent zuur zei de zuster waar is hij... WAAR IS HIJ?
bidden tot god en de moeder inmmaculata... laat mij de sleutels dragen... ze draagt
de sleutels van de hemel om mij de klok te openen en achteruit te zetten... en o de
tuinen van middelburg de walcherse walgtuinen van de ogen mijn ouders ze waren
er achter voor ik het wist... ze spraken de vrees van Magda mij Marialena de Bollman
die het te goed heb-
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ben en groot zijn in de stad een staat in de stad bouwen en fietsen en gros op de markt
en de dumping mijn vader zijn zak was te groot hij had een breuk in zijn zakkement
en 't komt van de centen zeiden de kleinen... hij zou me wel helpen... de schande
betalen met de boeten van rekende handen en the snowwhite lilies in winter de
lancôme de Bruxxelles de Vendôme des invalides in mijn hart en geen palais de
Justice dans cet silence terrible de Dieu qui rit et rit dans son ciel brûlant... o Siegneur
brûlez mes cervelles... ach meine Magda you know I wiel neffer forget you... even
sigaren halen, liefste... even sigaren halen... hij bleef weg et mon coeur sanglant de
son enfant croissant in my belly... your belly is so white that I think I should be
ashamed now... en die zich verloren wanen op deze wereld!
Who?
Wie?
Why?
Jimmy? John? Lorain? Van de ene fuif in de andere en wijn en Lorain in de dakgoot
met de pan vol aardappels and a chill of terror over zijn hoofd langs de dakgoot ga
ik, wil ik... soep over zijn hoofd, de borden stuk op zijn hoofd de glazen stuk de
flessen stuk, bloed langs zijn wangen en dansen dansen dansen twintig meter boven
de straat zijn armen o his poor legs too in de lucht grijpen grijpen... hou vast ons
verhoor ons, verhoor in ons de vloek de waanzin van creatuur zijn genees ons de
ziekte geef ons de dons van doofzijn en het stom van debiel zijn en geen kracht om
daad doen for we dont believe anything!
Een glas water een stukje aardappel er in, een beetje zout, wat wijn een stukje
spiegel voor het godvervloekte in en het zelfgeraak en drinken dit al... IK DRINK
HET AL SCHREEUWDE HIJ enviel neer langs mijn benen... o ik hou van je, ik hou
van je om je ogen om het geen en te veel in je ogen om de ogen je zelf om alles je
zelf om het haar boven de iris en de kuip van je mond de melancholie van haren om
een blank voorhoofd... ik hou zo vendômieters veel van je... ik drink het uit jou uit
alles wat je van jou hebt... en fijn de pijn... fijn is de pijn van smart... ik zou hebben
kunnen zijn de Christus...

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

130 (120)
de Gezalfde ik zal hangen in de goten van het kruis en de voogoo mij de dooli en
zover ik hélicopters in mijn hart heb zal ik vliegen langs al je huid O Rozalie toute
rozalie ce corps NOOIT DOOD! de klei in Walcheren is zonder stem o zwarte
kinderen en de rozen der tuinen bloeien vergissingen in roll my combers beneath my
belly und mich tröstet die hoffnung de lach van de schaamte bloot... DIE NIET
STERFT ZAL NIET LEVEN mummel mompelt de misotane diep in de handen mijn
hart... ik wist dat ze me zouden dood maken... klei kent de genade niet en de dijken
zijn alles het hek van de dam is de dernier cri en de cri de coeur VAMENOS!
VAMENOS!;;;::: en nog wat pillen, en nog wat spuiten de hemel boven het moeras...
nog wat olie nog een wonder nog wat braken, nog wat pijn, nog wat ellende een klein
oorlogje, een groot oorlogje een conflict, een flikker... en 't zou zo mooi zijn, hij zou
zo mooi zijn en ik ook... je wordt dikker kind... je krijgt een dik kind een noor op
bere poten, een duizendpoot van een slechte kerel... het grote kwaad van de boze
droom wordt vlees...
VERHEF U UIT DE KRUIK VAN HET WOORD TOT U TE WATER GAAT
VERHEF U UIT DE KUIL VAN HET HART OM HET KALF VAN DE HUID TE
DEMPEN VERHEF U EN WEES GEHEEL BEWOOND
al is het ik je mijn lieve ik er niet meer
je zult wel in het grote GEEN komen te staan en vogels lijmen om tot het dame
geraken te vinden...
GROTE GEEN ZWIJGT NOOIT
noren zijn mensen met fjorden en eeuwige sneeuwvelden en skien de sterren in
om wijn te oogsten via de polen van een schriel noorderlicht...
de liefde is niet groot in die lui, zei zij.
ik heb ook eens een noor gehad en hij zei: ik heb je gehad, ga heen!
hemsterhuiden zijn het en die ogen zo blauw en klaar!
ELECTRIC HOTFEET, CAVE!!!
ik heb ze zien komen
ik heb ze zien gaan
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A mighty show, my dears!

Hotstok en hitstik me de kik je me veel an pul me het kleed van de geego uit om het
giggie dump en dom me vrouw zijn te letten...
CAVE! CAVE! and don't call them Lizards... more a so saying Modern Man ze
hebben me de naam genoemd ik weet het Karin o Haarup de echo brult na op de
pijnbank... OPEREREN MAAR DOKTER!... toen hebben ze er het mes in gezet: de
dokter, mijn ouders, mijn zuster, ja allen en iedereen hebben het mes in me gezet...
VERHEF U EN WEES GEHEEL BEWOOND!... ik was al helemaal bewoond, ik
was al meer dan mezelf, ik bewoog in mij al meer dan ik bewegen kon... ik was
geheel bewogen en het mes sneed de beweging uit OM DE HUID TE DEMPEN...
gij hoort het koren te zijn en het zaad en de drachtige halm want Brino heeft Brinos
gebaard... ze braken me open, jullie hebben me allemaal open gebroken!
jullie hebben me vastgebonden en opengebroken!
larven insectensprinkhanden 't zal altijd meer zijn!
VIVE LES MORPHINISTES!
leve die het woord de morphine strijken en het de opium roken en de illusie stoken
van het graan tot jenever! Breng uw vrouw in Extase dans La Paix les Deux Poules
Rouges dans les Moulins Noirs... het Sterretje en de Bittere Druif, het
Zeemansmehuisgodverdomme en de kracht van het zwarte water en de tegels der
goten en het zink der daken en het uitzicht in krotten de vaal me het geil uit me nek
en jonge je heet me de hot van je pik in me poes en graunen langs de weg met de
schuiftrompetten vol kraaiengeluk en ravenzwarte haren over een oog vol
nevelvlekken van ik zou het kunnen weten en diep in mij weet ik het meer van het
alles maar nog verder weg vreten de larven de insecten van het mes mij ontleed me
door de vaten van innerlijk secreet leven... zeker de brug half open om enkel de pijp
van een schip door te laten en de rook te vangen in het net van systemenlustriolen...
de viool bespeelt uw oor, liefste en het grote oog staart uit de dode muren van Nanking
over Tomsk tot Baltimore... o more! MORE! MORE!!! met de laatste post wordt
iedereen nog net overgezet naar het betere einde... de overkant is geheel zonder
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goten... dat is een geluk... wees blij met de overkant van het geluk...
monniken en nonnen zijn verder in mij gaan wonen... ze hadden de cel van het
hart nauwkeurig omklemd en ik bad NOTRE PERE QUI EST AUX CIEUX neem
het allemaal au serieux... neem mij... neem mijn mij beide handen, neem mijn lijf
maculata en was mijn handen en was de handen van de larven en laat ze me schoon
vreten en laat mij de dood in en laat de rosse tuin van rozen verdorren van onder de
navel en boven de knieen en wikkel mij in de doeken der onontkoombaarheid en
wentel het licht van mijn ogen in duisternis oo Therèse THERESE!!! heilige zuster
van genade...
TOEN KWAM MIJN ZUSTER TUSSEN DEZE MUREN!!!
zij was zwart en de cel was wit

Zwarte non, zei ze!
Larf, zei ik
als een witte larf in een witte jas heb je me open gevreten, zei ik!
we hebben je gered en kom ik red je weer
Propria Cures, mijn liefste
het was een Procrustesbed... het uitsnijden van armen en benen en het preken van
woorden de liefde de eeuwige de noorse de bossen het ruisen me zee in het bloed en
het zoenoffer een wereld...
GEEN WERELD OM IN TE LEVEN, lieve zuster, zwarte zuster... Waar is Van
Dijk, je man?
Hij is nu mijn tweede man en ook Van Dijk
Waar doet ie nou in?
Agentschappen, liefste. Agentschappen is tegenwoordig goed zegt deze Van Dijk...
die andere zei: 't Is geen wereld om agentschappen te openen als de hele wereld dicht
zit... Dat zei de andere Van Dijk! Deze Van Dijk vindt deze wereld van nu een
typische wereld om Agentschappen te openen... Hij zegt nu de hele wereld open ligt
kun je met Agentschappen alles... nu alles voor verzekeringen open ligt is het
Agentschapswezen het wezen van alles... Hij verzekert iedereen! Hij verzekerde mij:
Haal haar uit dat klooster en ze wordt weer gezond! Iedereen gaat langzamerhand
alles weer
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vergeten en waarom zij niet, zei hij! Ik zeg, ik weet het zo net nog niet! Maar ik ben
suggestiebel... gisteren nog hebben we weer een sceance gehad... ook een soort kerk
liefste... de tafels dansten dat het een lust was... Oom Daan kwam door en zei: Ga
naar die Maggy en haal haar terug ze krabt muren kaal, vreet kikkers en staat tot de
knieen in het water... het heilige water oom Daan vroegen we?... en beter niet
antwoordde hij, maar ik heb je gewaarschuwd...
Ze was stil en ik zei: Ik ben Maria Magdalena de Immaculata al van uit de
schoonheidsmiddelen, maar de Zeeuwse klei wassen we nooit af. Het klontert door
ons geweten... we hebben een geweten lieve zuster Jij ook? Geheel uteraal mijn
liefste, wij hebben alles geleegd en kunnen rustig vollopen met wat zich voordoet...
Je bent een lieve meid, zei mijn zuster Van Dijk
Laat je man Van Dijk de liefde verzekeren die jij voor hem voelt. Wij zitten zo
dicht, liefste, zo hartstikke dicht met die dijken... en de duinen zijn bij het laatste
offensief gewoon weggespoeld net als de fietsen engros van Pa... die geheel verfietste
dijk... Zie je dit kruis? A losing race with death, my dear! Voor jullie tenminste!
Moordenaars leven na de moord enkel nog in schijn! Heb je ook al een kindje liefste?
Zo'n leuk klein krullebolletje? Of heeft Van Dijk het gewone groenedijksegras op
zijn hoofd. Geen photo? Ach nee! Nog maar pas... Nee ik heb enkel kou in mijn
hoofd, een grote kou.
...'k Heb al heel wat lakens verbruikt... heel wat... the Blue Superman box me
hoede chapeau rouge van verweg, héél verweg, ook al wou ik het niet, lieve zuster,
ik was het voor ik het wist, ze hadden de vingers zo en ik het kou van die stad, die
koude stenen van het huis en dat behang van ook van rozen geloof ik maar niet zo
rood, ze hielden het meest van me als ik helemaal rood was en ook wel die stiften je
weet wel van kissproof onder de navel... ik zal je hagel zijn floot hij langs zijn tanden,
toch zal ik niet vergeten wat wij hadden daar aan de zee bij Knocke helemaal in
Bikini en alles er uit maar ook het hart niet alleen maar van de trommels want ik hou
van goede muziek maar de jongens waren zo vrolijk als de zee zelf en ook de
romantiek van 's avonds zonder Bikini zelfs in het
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lichtende water helemaal opgaan kind, helemaal opgaan... jij weet dat zo niet, je had
Van Dijk Eén al en je was een en al weg op weg naar Indië, de kakkerlakken lopen
nog door je ogen kind... maar wij gingen geheel op in dat witte licht en waren licht
toen was ik licht kind, want ik heb het altijd zo willen zijn meer Garbo dan Dietrich
hoewel mijn benen het niet zo waren je weet wel een beetje X... ze vonden ze mooi...
nu zijn ze krom aan alle kanten en is het een wonder dat ze er nog waren,... geen
goot en van vijf hoog naar beneden zonder pardon op straat... god zo licht... HET
ZOU VOLKOMEN LICHT WORDEN OP DEZE GRAUWE DAGEN, fluisterde
de stem des Heren, niet waar wat weten wij als kind over al deze heren... en Paradise
je weet wel, ook nog met goeie benen... ik was lang niet gek... maar goed op straat
zonder pantalon... we hadden nog niet die hele kleine shits... het was wel volkomen
stil, wil je geloven ik had me verdoofd trouwens, het mag niet meer hahahahahahaha
wat WEET DE MENS VAN DE MENS/// WAT!!! Baltimore is ie nou en vee gouw
wij maar niet te nu me te veel van de geeve da vie mij ook wel te doen drie à vier
me de vijf van kaballa ik heb hem eens gehoorde de LAUTSE UIT ZIJN STEM EN
HET EEUWEN ME RUIS DAAR DE GELE ZEE DOOR VAN MAU NU DE
PEKING VE TIJ GE DE STROMING DOOR niet me waar hè WOWOETEMI ook
van Shanghai ging te veel de goot in van TSING MAI NOU MI DE BAAAH nietwaar
HEElieve wij niet het eeuwige van het water dat maar stroomt al zouden wij meer
willen dan wij kunnen we hebben de grenzen ook in het eeuwige getrokken al is het
geheel atomic over de navel en de overschoenen van God passen ons al lang niet
meer ik als vrouw had het kunnen weten maar wat is dat met de melacholie in
volkomen blauw van de ogen en nog njooit het geheel echte gehad van de citronen
o blüh' mie de bebop van het hopswater te oor uit ook van de prikkels en de verzen
van alle dichters niet had ik gehoord wel veel later het oude vrouws blauw uit Rome
van het branden de Paus zou van gewone trijp zijn en zijn schoenen uittrekken op
de heilige stoel om te schennen niet waar deze wereld waarin alles van GOD DE
VADER ZOU STROMEN en zo niet god dan de goden rabnindaharath me tremor...
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hooris o hooris me 't café an de bar in en uit en ook de straat heeft zijn eigen harde
stenen...
NIET DE KAMERS ALLEEN!!!
NIET ALLEEN DE KAMERS?

NEE? nee kind de lakens van dit leven hebben volkomen TE VUIL GERAAKT...
erger dan de keizerssnee weetje! Dit wat jullie deden was de HARAKIRI IN HET
HART VAN EEN LEVEND KIND VAN DRIEMAANDEN EN VAN NOG
NAUWELIJKS OVER TWINTIGJAREN EEN VROUW VAN NIET WETEN...
omdat jullie rotzooi van je rotziel de schone goot wilde en zonder het vuil meende
DIT EN DAT VAN HET VERGETEN WIL IK NIET KWIJT AL/// ja al... al zouden
wij het ALLAHHALEMEJUAZOGROOT WILLEN!...
want 't was nog geen oorlog zeiden ze
want ze zouden zeiden ze me de oorlog niet zeiden ze
want het bloed me goor mij hoor toch niet hier
want het chirurgoozogrote mes zou me de wereld bloed
zeiden ze geen oorlog.

Wij WINNEN DE VREDE VOOR U ALLEN!!!!
de schreeuw van alle kinderen heb ik in mij gehoord toen ik sprong van de goot
vijf hoog op de stenen... lieve stenen, verschrikkelijke liever me vader stenen en me
moeder ook de goot uitboren... recht op stonden de straten in mij met alle huizen en
gangen en de zeven bedden die doorzakken iedere nacht ondanks de HAND VAN
GOD DIE 'T AL ZOU HOUDEN...
een ordinair bed kind, een klabakken bed en geen klamboe omdat er geen
MOSQUITOS waren... hahahah dit me de wereld mij great fine aan en lucky strike
in de oren en de band o NEVER SOLITUDE IN THE EYES OF A GALL MORE
THAN BEAUMONDE IN HAAR HART JE HUNKER DE RAAK MAAR...

het WOord
wErdT
EK
LEIN
o nee!
grO
o nee!!!
Of......
en de HAnDen te...............!
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christelflein n'est ce pas
wij zouden het wel dat van het elfe hebbe
wij waren toen nog geheel het blauw en de rozen

OOK TOEN IK VIEL LIEVE ZUSTER.
niet waar men valt niet zo maar zegt het logisch in ons en er was natuurlijk iets
dat mij afzette, al was er al alles van mij afgezet want ook ik HAD DE HANDEN!
je weet het alle riemen kapot en nog lachen met een mes in mijn lijf godverdomme!
En nou mag ik de verzachting niet niet de morphine heel weinig om het niet te voelen
ACHTING KAN MEN NIET HEBBEN VOOR DE BARBIERS... ze kunnen het
figaro krijgen het enige blad dat ik las pour les scandales ma chère... aan je eigen
heb je nooit genoeg en paris soir pour loulou des Elyséés et les bananes rondes qui
clochent de l'amour de miséricorde de charité de de de...
o Miséricorde Seigneur car mon coeur est si triste
MIJN HART HEB IK ALTIJD OP HET STRAND VAN MIJN HANDEN
EN IK WIL MIJN HART ALTIJD HET STRAND VAN MIJN HANDEN
HEBBEN
WANT IK ZOU WEL HET OOG VAN DE ZEE OVER HET HART VAN
MIJN HAND WILLEN HEBBEN
WANT IK ZOU HET ZOUT VAN GELUK VAN ZEE EN OEVER DE
STRANDEN OVER MIJN GROTE HANDEN WILLEN HEBBEN
O en NOOIT ZO GEWOON MAAR BLEEK ZIJN
EN NOOit alLEEN van de centen

wij waren allen te veel van de centen... al die pooiers om het pokeren van een hart
te veel is niet zo erg maar te weinig dat hadden ze allemaal...
k'heb een zwart meisje gezien met meer van de handen in haar ogen waar het nooit
stil was en toch een meer waar de zeilen bol stonden zonder overkanten méér te
verraden dan ze er waren... ZE WAREN ER VELE... maar zij deed maar gewoon
moeras en had het toch want zij wist verweg, zo zei zij, in zich dat van het blanke,
de grote openplaats te midden van al deze bomen en het wak in al dit ijs en zij liep
zij schreed te midden van auto's en trams over grote verlaten zonnige vlakten en zij
at het brood uit de riolen en
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zij wist zich zelf zeker en meer zuiver dan men van de schoonmaak... zij was groot
geheel en zwart en onaantastbaar...
weet je zo te zijn en zo had ik kunnen zijn of niet o de onzekerheid van alles van
je zelf... de ander kan niet bestaan... maar zij scheen altijd de ander te zijn... zo zijn
er niet veel en de ogen trokken iets samen soms op je huid waar je meende pijn te
voelen en het ging weg en er liepen denk ik vreemde dingen over het lichaam want
ik heb het meegemaakt dat haar ogen spits werden als vergiftige pijlen en schoten
naar de onderhuidse beesten... en als ik vroeg wist zij niets zij was eigenlijk niet meer
dan haar huid... zij had een mooie huid, maar het was dat leven van handen op water
en ogen in zand om woestijnen oasen te maken in het land van stenen stenen stenen...
WIJ MOETEN ONZE HANDEN OASE VAN DE ZIEL HEBBEN, zei zij eens
niet de Voorhuid }

een nieuw mens
niet de Besnijdenis }

een nieuw mens

zij had geen enkel litteken weet je... ik zit er vol mee, maar ik hoor zeggen soms diep
in mij dat alles eeuwig is en niet alleen zal vergroeien maar NIEUW ZIJN!
de demonen cynismen zouden moeten de vogel worden en de demon de haat
uitzingen en geen clinismen car c'est la mort de l'irréparable me de rotting het bos
van het bloed uit en een bad van gazig goedgoed voor de onsterfelijke dingen te
weven zo dat de Visser kan komen en het duister niet zal zien... want wij zijn te
duister in onze huizen, wij zijn nog niet van het brood uit het licht en eten nog de
planken geboden en hebben nooit de deuren open voor wie van de dood naar binnen
wil... WANT MEN MOET ZICH EERST DE DOOD ZIJN
want men moet zich wel de keel van alles slijpen om ook het OOG
meer te krijgen voor wij geheel en al zwart van het steen zijn... ER IS AL HOUT
GENOEG OP DEZE WERELD!!!
to make it worse, my dear, there were two of them grinding along in the darkness...
ah oui je sais maintenant ce n'est que de poudre de rire dans tes mains si sales... ik
weet het nog niet lieve zuster of niet
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alles wat jij mij hier denkt en met je ogen ook wel zwart wilt komen halen, jullie
komen alleen maar om te halen, ik kan jullie wel geheel wegzien van alles wat in
mijn hart is want er zijn meerdere en grote gaten in gevallen... niet van de schanden...,
nee maar door het boren van spijkers in levende mensen dat ik heb zien doen midden
opstraat... er wordt veel geweend onder dit lachen
dit is de stad waarin ik woon
dit zijn de stenen die ik loop
het zijn mijn ogen die mij geen dingen binnen laten zonder te
zeggen zij zijn van wie ik niet zie dat ik het ben...
die mij niet zeggen dat zij allen ik mij zelf wel ben in hun
ogen en dat zij niet de harde hand zullen hebben om de gazoeve te doden die in mij zingt...
onze stad is een groot zwijgen in voeten zonder eind
onze stad is eindeloos in mij van het hart de harde straat en
de steen die niet meer gekeerd wil zijn
dat is onze stad in mijn hart
DAT BEN JIJ IN MIJN HART
dat is Brussel Barcelona Limoges en Bordeaux
dat is Knocke Lyon Middelburg en Lancôme de ri
dat zijn alle kilometers in mijn hart dat het bloed moet betalen
dat is meer dan mijn mond kan dragen van de wonden die
liefde de haat en het mes zullen zingen door de bomen van
mijn geheel equatoriaal zwarte lach...
(and why should'nt we laugh, asked misses Smith?)

ja why? Lieve zuster van Van Dijk wij o vergeet ons en mij vergeet mij de liebhaber
maidenface FOR NEVER A WORD want je weet wat ik deed en wat het was van
de vis en de oester van Janus... zie je Janus WIST al is't van heel vroeger toen de zon
nog door de heg opging: de winter zit diep in mijn bloed en mij hebben te veel de
vinger willen tellen van o hééérlijk is dit van je waar ik kom en van god woont boven
naar de mensen beneden en hoe lager hoe meer het stroomt... door de keel is ook niet
alles, lieve... o hééérlijk dit lage maar verschrikkelijk eigenlijk en niet te volgen en
de stenen zag ik van de stalling tot 12 uur geopend... ik weet nog ik dacht het
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wordt nog wel gehaald... alles wordt tenslotte wel van de straat gehouden wat er niet
hoort... de verschrikking zie je en wat er aan messen uit de stenen steekt... nee door
de keel is niet alles... alles vanwege het hart dat verboden is uit te gaan en nooit de
magdalena der lanen mag zijn en ook de heg moet mijden en ze stroomde mij de
armen van ginds door het lijf, zij rukten mij de maan uit mijn ogen de verduisterde
die te veel dronk... wij stonden vaak samen in het water en dan bad ik wat ik zeg...
ik bad altijd ik heb het nooit nagelaten waarom zou ik... O SEIGNEUR PARDONNEZ
MOI MAAR DE SPRINGVLOED IS OVERAL en het niet kunnen zwemmen en
het GROTE OOG STOND IN MENIGE NAVEL totaal melomedramatisch... ik kon
niet zwemmen en de spinnewebben liefde in dit hart... het wilde wel wandelen het
zou voortdurend van en uit mij dit vel willen lopen en waar het kon werd het gedaan
ik weet nog aan de zee en later veel verder nog ging ik van geen genade van Neander
tot Heidelberg en nu mijn god de homo recens mij de OMATER AUXILIA... de
vesper in de ochtend uit en wel te verstaan als toen meer was geweest dan dat ENEN
ALLEEN... dicte me o dicte veritatem ma soeur, car nous autres christes sont si
tristes, car la tristesse est si de ce monde sans roses... ik had toch altijd de roos willen
zijn en ijdel was ik ook, maar ook roos... EQUILIBRE MA SOEUR, mais toujours
c'était l'équilugubre en de wijvingers waarschuwden niet en waren ook niet vriendelijk
van come back to me ze zeiden die sache ist schief gegangen en lachten und alle türe
zu hängt in allen wändern des jugendlebens zum traufiel trocken... nu moet ik
voortdurend de sleutels dragen die niet passen, liefste... o liefste ik ben geheel rood
van binnen van liefde mijn liefste en kom mij het rood uit de huid halen en maak mij
het zwart van mijn hart naar buiten want de sleutels passen niet van het geluk dat
open wil ik zou toch altijd de opene willen zijn o mij de openbaring te zingen van
wie of Johannus het niet te begrijpen dat is zo maar toch te open zijn en mij de voeten
rood van dit woord laten zijn en de haren het hart en niet alleen een zak met bloed
van binnen en hoorn op het oog... waarom niet de shiftkey of heavens for a normal
come back en ik zal het lithurgum dei me deo de sursum ma
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corda zijn al heeft het meer zwart me geraakt in mijn huid morfino blacktie en het
cordobablauw van de zee zou ik willen en de schelp die maar zich laat spoelen en
schoon wordt als het schoonste op aarde... laat mij de zee gaan liggen, laat de zee
zich in mij gaan leggen... laat ik mij geheel over de zee en het blauw van het mij
schelp zijn leggen en een grote genade zijn voor mijn familie... ook voor jou lieve
zuster want ik ken dat zwart onder je ogen en die moeheid in de wangen en handen
en dat slap in de huid... je wilt je nog altijd laten bewonen hé en niet door je zelf...
WEES U ZELF MEER DAN DE ANDER IN U... des mots my dear, just des mots,
je le sais... je sais TOUT, ma petite... aussi une poule hé?... ze doen je de dood aan,
mij ook, maar nu is het uit... ik ben het ALal GEWEEST EN MIJ!... ik loop nu mijzelf
geheel vooruit en uit dit lichaam want ik ben niet meer la plus belle la rebelle est
morte... want zij zeiden zie: HIJ IS DE ERFGENAAM KOM LATEN WIJ HEM
DODEN EN ZIJ SMETEN HEM DE HOF UIT!
Vergeet het! Vergeet mij het allemaal
(je moet vergeten kind zei hij)
Gooi de lethe mij het net over de haren en de daden zijn weg en laat mij de levende dood zijn
onder u allen
(zonder dat kom je niet uit kind, zei hij)
En gooi mij er uit gij allen gelijken van het gelijk lacht aan onze kant de andere dan gij van wie
wij het weet je het van dat in het kruipdier ons oor hebben
(laat de ander, luister niet, kind zei hij)
Hij had de genade wel in zijn ogen en zijn vingers waren wel hard ook en hij zou wel gewild
hebben maar ik ben zo stuk zie je, ik ben mij zo geheel stuk geworden...
(nooit stukwerk lieve, zei hij en lachte een god in de bomen)
Hij zou mij ook wel het goud van de regen willen zijn geloof ik, maar ik kan hem niet mij geven
want ik ben niet meer, lieve... ik ben geheel van het andere geworden....
(je moet uit het andere leven, lieve en geen antwoorden willen... zo is het goed)
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Hij was mij wel de eerste mens die ik ontmoette en niets van de dingen buiten zijn
handen vooruit wilde weten want hij was de geruste
(het gaat allemaal over, lieve fluisterde hij mij de tranen weg... om te lachen, lieve)
O LETHE VERGEET MIJ DE MINNAAR MAIDENFACE
(c'est dans ce contraste que réside tous tes charmes)
LAAT MIJ SIGNATUUR ZIJN VAN DE OPDRACHT VAN ALLEN AAN ALLEN
LAAT MIJ HET EEN EN GEEN VERGETEN EN DE BOOT ZWEM MIJ BELOFTE ZIJN
(geen ogen onder de nagels kinderen, altijd de nagels schoon maken!)
ik zal de dode kinderen niet vergeten
ik weet dat zij wonen in mij deze stad ook wonen zij en de sneeuw van hun gezichten is al
lang gesmolten, maar wat er is blijven kloppen woont in mij is mij mijn huid en de zeven vingers
van mijn hand die het weten van veel hebben want zij zijn gebroken geweest toen ik in de grote
val een gat viel in het hoofd van God

EEN REISGIDS BEN IK KINDEREN
LEER MIJ LEZEN!!!
Want:
IK heb nu in mij het rytme van de zeven vogelen
de vlucht der zonnen aviatrix mijn tong bespringen
de wateren mij nu orinoco bevloeien tot een veld van wegen
de winden mij de handwijzers waaien richtingen van overal
de harde stenen mij een geraamte stampen voor ieder een
de zeven vogelen vliegen voort met de keel van mijn stem

(vergeten wij het animale niet, lieve zuster... je bent een larf!) je bent een
AHA-erlebnis in mijn Umwelt van Uexküll geheel Pekinees van Neander tot
Heidelberg en nu mijn god de home recens mij de das wil doen van dit fijner
gebouwde schondagewesen... schön
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schön en ach want het misverstand treedt schrijlings naar voren uit de ogen en oren
van...
O DE ZEVEN VOGELEN VLIEGEN VOORT
IK MOET MIJN HANDEN ZOEKEN, LIEVE ZUSTER, ZIJ HEBBEN HET
ERREUR IN HUN VINGERS...
Wij kunnen onze handen niet meer geloven, lieve... een gekapt woud vol wilde
beesten en wat nu?
Is er nog iemand die het WOORD heeft?
La Plus Belle?
VIRGINEER MIJ TERUG HEER!
VIOLEER MIJ DE STEEN UIT MIJN HUID!
maak mij de megale stem van uw radiofoon en geef mij de handen vrij van phobieën
om de zomer in te laten en de rode boom van genade die ons de apokale deuren
opent...
IK BEN IN DIT BAR GEBED GEHEEL ALLEEN
wij zijn in onze gebeden altijd alleen
MET DE TROTS VAN DE BERG IN DE KEEL
nu de deur opengaat ook zonder de sleutels
nu ik mijn handen heb afgelegd
nu ik... zij waren mij hoer geworden!
nu ik mijn voeten heb verdaan
nu...

IK WEET DAT IK U ALLEN ZAL VERSTAAN
niet bang zijn want ik zie jullie allemaal veel beter
IK GA OP!
IK WORD ONTVANGEN ik ben ontvangen ik ontvang...
(... en om haar die de verbijstering gewerd en opging zult gij mij allen gedenken...)
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[VIII]
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... moeten wij dan ingaan in de wanden pantamawandarah om ons zelf geschilderd
te zien met zin voor vertoning? onze schaduwdromen hebben de stromen van veel
bloed geopend en bloemen gemaakt met het verschrikkelijke hoofd der verstening...
DE GROTE MOEDER SLAAPT... en wat hebben wij boven de Poeroesha
gesponnen? Het licht der ene duisternis? Het web van dit heelal? Het einde der Grote
dag?
want het teken is de uitdrukking der zaak en de zaak de verborgen
kracht van het teken...

Praise the Lord wij zijn allen supremo gesloten en vreten bittere zeep uit de ogen der
anderen om onze handen te wassen
een fotografische zeug geeft de toon aan voorgesteld als stof... herberg van vele bekende
stukken en natures-mortes aux fragments... in fragmentos...
een gepimenteerd heelaal staart loensend in breed geschetste vlakten sterkgericht weer weder
en weerom... achteruit is nergens

gaarne zien wij uw nieuw gemoed tegemoet... en wat god de vader, toen zijn moeder
dood was en lege handen hem tergend aanstaarden, heeft gemaakt in zeven dagen
zonder dooier en een dag rust aan uren, dagen, maanden, jaren, feiten, volken en
verveling...
het hele ledikant van gods blote handen staat leeg als een verlaten hart, de naakte
schoenen er onder en de zevenduizend en één nacht verhalen gaan hun gang...
WIJ MAKEN UW SCHOENE VETERS EN BUIKBANDEN
wij redeneren logisch met zin voor kosthuizen
wij zenden uw schietgebeden uit vol hoge hoeden en buitenschot
WIE KERMT MIJ DE ATOMEN IK AAN?
WIE ZET MIJ DE TROTS EN 'T GEBED DER BERGEN AAN?
WIE MAAKT MIJ HET DAL VOOR DE STROMEN VAN ALLEN WAARIN IK
UITEENVIEL?
ettergezwellen, onderhuidse vulkanen en schuldballen
vervaardigden veel verdelging voor wat meende te kunnen lachen wie ligt niet onder zerken?
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leg uw darmen maar op straat, want het moederdiep ligt dicht, Gij boetseerders van
driehoeken, lijnen, teerlingen, canzones, corsetten, pruisen culturen gangen huizen
honger en dichte deuren... GA HEEN!!
DIT IS DE GROT WAARIN DE HANDEN WONEN EN DE STILLE ADEM LUIDEN!!!
(denn wahrhaft wir denken alle in figuren)
ik word in u allen demiurg

drie seraphijnen, Sepher, Saphar en Sipur zingen het heilig getal in de negen kamers
van mijn oren...
de bestaansgronden worden terzijde gesteld

ik ben de zelfbestaande heer verwekker van vorm uit arûpa, de verborgen heer die
zich zelf zingt mahakalpa meaculpa ahhi ahhi de SANGBAI DAG POmonade van
manu met de handen 7 mysterie vol van manen sferen schijnen and that thrilling
thing called love the king of creation nakend ons de straat in en uit voor de huizen
van wol die de uitgang verstoppen tot wat wij zijn de kreeft op zij van een grote adem
het welk enkel het voertuig en de grote substantie vormt
(het intelligente beentrillen ach ach)

Blanchissez vos dents! O fires of night!!
Laat uw hoofd zakken want ik zit in U allen, in dit alles, in dit Al mijn ik en smijt
mijzelf de deur uit omdat het in de wegstaan van het eigen huis niet meer gewenst
is van wie dan ook die meent dat hij moet doen wat gedaan moet worden het reinigen
der eigen stallen, alle stal- en staalmeesters ten spijt het slot van 't eigen huis moet
zijn daar het willen het woordje meespreekt dat niet achterhaald kan worden...
BEN IK DE GOEDE VERSTAANDER OF HET HALVE WOORD?
want wie liefheeft zal de vrouw van liefde veel dingen de naam noemen...
wie lief heeft zal de vrouw de liefde noemen
wie liefheeft zal de teller en noemer van de namen van liefde zijn
GIJ ZIJT DE LETTERS VAN MIJN WOORDEN!!
de mest en de stank van mijn handen...
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blanchissez vos dents!
WEEGT HET GEWELD UWER HANDEN!
wie niet stinkend is geworden tussen zijn volk... kleine rekenaars, telmachinisten,
zuivelvreters en ondergoedfabrikanten,
Weet:
‘te dien dage zal het geschieden dat er raadslagen
in uw hart opkomen en gij kwade gedachten zult denken’
HANG UW DARMEN AAN DE WILGEN EN HONGER!!
‘I love those dearhearts and gentle people
who live and love in my home town’
de ring VERDER NIET hangt om uw halzen
‘however knowing the tragic happenings to innocent people,
when the A-bomb is used... said Tuman sad-ly laughing’

tot op de Grote Dag wees met ons zal er geen meerdere zijn.
laat Fohat wieken aan de wielen zetten van de vier hoeken der aarde laat doctor
jevons en doctor babbage denken
laat veertig zielen uitgaan op een gloeiende wonde
laat er geen schaduw op de muren zijn
laat onze blikken veilig lijken, de afdruksels van al wat wij gedaan hebben
‘wer mit diesem Menschen spricht, blickt ins Antlitz des Todes, rief ein
französcher Minister aus... HO CHI MING, der Grüne Drache...’
‘weshalb sollten wir diesen Drachen nicht lieben er hat ja solche schöne
Augen, rief das Mädchen und geriet ins Conflict’
wij passeren 't wortelras der vierde ronde! Handen omhoog! Jim Cocq is shooting!
Ik betreur enkele doden. Ik betreur hans katan, ernst kleyzing, jan pape, dirk pape,
reina prinsen, pam poorters, verleum en allen wier namen niet meer genoemd
worden...
WIE NIET STINKENDE IS GEWORDEN TUSSEN ZIJN VOLK!!! de
schootsvelden van alle peletons en gevallen vrouwen slaan
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kruisen over de horizonnen ja nee ja nee wij niet wij wel wij o nee nee nee, wij willen
blijven schijnen dunken heten en voldoen... wij willen o vergeet mij niet hier
knapzakveelplezieropblotevoeten als het kan en mag en niet de godvergetengeneralen
voorwaartsmarschééntweedrie de dood in en oerwouden vreten en woestijnen baren,
wij willen gevallen engel zo zuiver en bang zijn als maar niet de scherpte van dit op
ons komt want wij lezen de show van de krant niet uit de letters wat gedrukt is is
gedrukt...
Poets je tanden, lieve... wie niet meerekent, rekent niet...
alles wat neergeslagen is zal opstaan in droom en daad!

Panglos de Grote Menner draagt karrevrachten liefde en haat mijn huid binnen en
spreekt: Ik zal gaten in je lijf branden en straten uitslijten in je darmen en hooiwagens
zullen stinkend vlees wegrukken om tot je innerlijk te komen... want de rooimachines
lopen over brake landen...
WIE WIL MIJN ROYAAL GEEXPLODEERDE ZIEL?
de koers blijft ongewijzigd!
heroïsch soldate Magdalena Cesarska wordt femme nue, haar navel alleen is bekleed met de
andere kant van de medaille
U UITGEREIKT VOOR DE HELDHAFTIGE VERDEDIGING DER DEMOCRATIE!

‘mijn vader is parfumeur! En U?’
‘Unescio!’
Précaution! VOrsicht! Mammachen der Winter kommt!
Men mag mij rustig een Groot Mirakel noemen want niet minder dan zeven
Romeinse keizers, zes en twintig vruchtloze pauzen, drie en veertig Mikado's, een
klein millioen manderijnen en drie oceanen hebben zich in mij gewassen en
schoongespiegeld... Negers en Roodhuiden heb ik niet genoemd, noch Montezuma
de Grote Koning der INca's en ook niet de aarts-vaders, die als Abraham nog
voortdurend hun zonen offeren...
Vergeef de kinderen die met lege handen en blote ogen
staan te wachten en niet weten wat komt!
Er zingen geisha's aan mijn oren en gitanas dansen mijn hart stuk:
mijn liefste ik ken je niet
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je woont in mij en ik ken je niet
je bent de stroom en de boom van weet ik niet
mijn handen willen je oren zijn
en mijn lippen je ogen
om te kussen en horen en zien het wit van de dingen
die in je zijn

DAMES EN HEREN,
Waneer wij dus spreken van Erosie, bedoelen wij dat de aarde van onze handen
scelerose heeft gekregen en dor, woest en ledig is geworden als voor de schepping...
(zo helpe ons god almachtig, bromde de generaal)
(in saecula saeculoooooroem... aaaméééén)

Gezien de hoge gevechtswaarde die deze strategische punten voor het wel en wee
van ons volk hebben is het niet te veel gevraagd dat ieder zijn hoofd inlevert als
kleine welhaast belangeloze bijdrage voor het behoud der hoogste menselijke waarden
die te weten onze menselijke vrijheid en persoonlijkheid zijn...,
ROOIE VIS, rooie vis, weet je wie mijn moeder is?
je moeder is een korenbloem
je vader is een korenaar
wie is nou de ooievaar?

Wissen Sie Ja? Wissen sie Nein? Wissen Sie...
Wásss!!! Was wir haben... was haben wir... was haben wir gewollt, was wir gewollt
heben; haben wir gar nicht gewollt, wir wollten, du sollst, du kannst, du musst... wir
wollten ja gar nicht haben gewollt du willst, wáss du solist ja gewusst... was wir
gewusst?!! wir könnten ja gar nichts gewusst haben da wir nicht wollten... wir... nah
ja was nun... Wissen Sie?... wissen sie ja... wissen sie nein... NEIN??... Ja?... Also...!
...the pale serenty of the dead soldier's face reveals to us all the great goodness of
God and His mercy on us,... also sprach Mac Arthur le grand général deovolente des
forces nationales unies van de vrijheid en vrede door het doodslaan van de te velen
om de stoelen te kunnen bezitten en het bezit te beklijven enkele dode lijven te
begraven van onbekende soldaten die het ook niet wisten
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wat ze weten moesten van de hoge heren die de bek scheren van gewone mannen
om de baard in zaken te steken en het land te verbranden en de steden te kauwen
tussen de tanden o honger mij de honger van het verstoken genot om gods eigen
bloed te proeven en de handen te wassen in buiken van vrouwen en kinderen... nee
nee niet de middeleeuwen maar gij, gij gij... de hoofden de hoofden... zij hebben de
hoofden op tafel gezet... die niet beter wisten... ze staan op groene tafels, ze praten
en staan op partijen en de regering... regerings hoofden... onze absolute hoofden...
meer dan een kameel en lang geen droom-me-daarussen...
Dank u meester...
God is een woestijn kinderen...
Grab something to hang on... tamerlan, tamerlan, tamerlan...
ik draai mij om in een goor bed
ik draai mij bouderend om in een goor bed vol hazetanden
LEVE DE SCHONE LAKENS
(wie de lakens uitdelen?)
Leve de gordijnen, van tule, lust, rook en ijzer...
We hebben ze nodig.
De socialisten riemen ook de
wapens op ter verdediging van onze cultuur...
mensen ik ben uw handvat
vat van uw handen
stank van uw wonden
riool van uw bloed
't vermoorde woord van uw mond

er zit een stelletje vogels op u te wachten, vreemde zelfgekozen en welverzorgde
dieren, de pinguins from east to west and ever the twain will meet van strijkage en
pluim op de hoeden van de gulpen dicht en lachen en buigen naar alle kanten
OVERAL OVERAL WAAR DE MEISJES ZIJN
WAAR DE MEISJES ZIJN
‘laten wij dus klinken op het wel van onze volken’
laten zij wel wezen
WEESWEL!
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and now let us take the means of production in our own hands Rustig mensen! Rustig!
Blijf zitten!
(ze gaan pissen, lieve, anders niets)
Der Professor sagte IM POLARGEBIETE GIBT'S JA MANCHE FREMDE
VÖGEL, AUCH DER SOGENANNTE. EISENKAKADU!!!
de tafels hebben het woord, het grote woord, het heilige woord, het vrije woord, het
schuine woord, het fijne woord, het bedorven woord, het stinkendewoord, het laffe
woord, het moeilijke woord, het machtige woord, het drastiese woord, het rijmwoord,
het geile woord, het prachtige woord, het lastige woord, het moordende woord, het
lulwoord, het vieze woord, het lieve woord, het
huistuinkeuken-gangpostbriefbedkrukplatvoerlamppitpakpokkegootsteenriolenkeldervlieringplafondboekenbakkenmoppenpasenpinksterenhemelvaartenheiligehierengunterenoveralgodseigenverloren WOORD
LA PIPE C'EST L'HOMME!!!
Romança de la luna luna luna!
The lunatic eyes van Antonio Marza (76 jaar) zagen nooit een fiets hij sloeg in
1889 twee socialisten dood en heeft nu 56 jaar gevangen gezeten... de socialisten
gaven hem onlangs gratie
Vive la sociogratie!
LA PIPE C'EST L'HOMME!!!
(la pipipipi c'est là!!!!)
mist in je ogen lieve van het verdriet te leur en te hoog de sterren me wel
even maar boven ook niet alles te weten en zo goed je was van het weten
we wel door de stenen lopen nu om de aarde te raken zie je je was zo goed
te zien is alles of nauwelijks je zou het wel willen en de stad ligt al dood
onder je voeten van de maan geen kwaad en geen klank versleten omdat
alles er wel bijhoort zieje en die geliefden uit Die in Drôme deden het op
de rails en hoorden de trein niet en waren al helemaal aarde toen het ijzer
kwam zij wisten van niets françois chirossel dertig jaar en giberte pelester
nog maar twee en twintig waren gaan wandelen en je weet wel van de
maan geen kwaad horen zoals wij zijn het is verschrikkelijk
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te geloven dat alles er bij hoort dat het verschrikkelijk is dat het is zoals
het is en geen vrede om dit niet de dood te zijn maar een glimlach en je
ogen je handen en huid zo zacht maar de treinen op tijd rijden en nu geen
kinderen meer zeggen sommigen maar onzin want er was altijd al tijd en
we lachen nog... wij... wij...
WIJ: GODHELP, GAFFEL, VAAGEVUUR EN SCHIJVESCHUURDER
WIJ: KROT, KRUIMEL, KRIJGER, KRUK EN KRUYSSE-RUBSAAM
WIJ: SOMERS SONDAG SONDAAR SNOEP EN SNUIF
WIJ: SNEL SNEP SNIET EN SNIKKENBURG
WIJ: MAAS VAN RIJN DE RIET EN SUYKERBUIK
WIJ WIJ WIJ, wij lachen nog:
daar komen de jakobsladders en hemelpoorten aan met de sleutels van geen genade
voor verliefde onderkomens wel nieuws en bezette bekkens van de schalmeien die
de lippen der geliefden stuk slaan om de oude beren, die rondlopen op geen wezens
van witte lichamen en tafels in hun oren dragen ze halen er de beenderen uit en sturen
ze naar Duitsland meer dan zes honderd lijken van mama lucia die de schedels
onderzoekt...
HET WAS WEER FEEST IN 800 WITTE BEDJES, de morgenwijding werd
geleid door dominee Mieters van Kuik en het weerbericht beloofde harde wind met
uitschieters in buien... mama Lucia groef zeshonderd lijken op, HOERRA, die GOEDE
VROUW!!
Plus de lettres d'amour pour les Soldats!!
Niemand hoeft meer iets te vrezen; Wij stomen uw dekens! Uw dagen zullen niet
vertogen worden en de wilde dieren der eilanden zullen er huizen en elkaar toeroepen:
daar zal gene woonplaats zijn in der eeuwigheid maar kantoorsystemen en
kapokfabrieken en kappers en benzingklokken en Produc-Trolplanborden en
Lumoprinten Serviesrecorders envelopopeners -sluiters en stoelkussens en zij zullen
elkaar toeroepen door de wellustige paleizen: Hun tijd is toch gekomen!!
LA PIPE C'EST L'HOMME!!!
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the little girl goes on crying (a liberated thermometer hung on the frontier sun) just
look at the rabbit the troops said, at his funny long ears! the hears natural food and
remember the last two words: WITH OIL!
kanonnen voederen de laatste dieren MET OLIE op de verlaten heuvels van enige
rechten buigen zij over een dag in het leven van een Neerlanderthaler...
Singing my dears, just now! I didn't slip, I wasn't pushed, I FELL! Verklaar O
LANOE!!
Wat is dat immer is?
Laat 't grondeloze punt zich nooit verschalken? Nu de wolken en tijden voortdurend
op straat liggen en ieder een gevallen engel is die zich manvantara naar de ontbinding
begeven... nu wij niemand meer tegenkomen en elkaar niet zien van wege het opgaan...
nu de ring zich om onze ademloze kelen gaat sluiten in het HomoGene Algezicht
van immer barende moeders... NIETS LAAT AF!!... Alles is, was, en zal alreeds
DAAR! zijn... de hete adem is de Vader die zijn kroost verslindt, maar wie en wat
de GROTE ADEM? Nu wij allen door elkaar heen lopen, waar? WAAR!!?? vraagt
men zich af is binnen buten?
De Top en de Basis van de Vader kantelen en de Uitersten van de MOeder reiken
nergens meer heen!
Moet dit zo doorgaan?
Zal 't grondeloze licht aan dit gepraal geen perk en peilen stellen?
Ach wij staan geheel in abscondito voor het verwerpsel van het vermenselijkt
woord en de heiligschennende bouwstoffen der vage vingers kunnen nog nauwelijks
de ongeopenbaarde ruimte vermoeden die zelfs nog de eigen nagel niet wil
prijsgeven...
DIT DOELT OP HET HEELAL
(het ei zelf is geheel onschuldig)
honderd goddelijke jaren wieken ons toe in een nimmeraflatend traineren van
aitawanmagara en menopeeselmarna... die het licht hadden alvorens zij woord
geworden zijn...
DIT PHENOMENAAL HEELAL!
o heer ik deel mij langzaam in en uit
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ik voel mij aggregaat en zes maal 't Vijfde ras
de cirkel van 't geslachtloos heen en weder
de wolken Kali Yuga mij van op tot een bevolken
dit en het Geen dat Emmer is
de emmer EVOLAS en hamer Thor
't hermetisch kruis staat op de linkerhanden
en kennis van volstrekte geest
Potentiele ruimten hebben aan mij zich prijs gegeven
sultanes dansen in de schijven van de knieen NoemeNON
het puntloos Wereldei staat kiem
ALLOM is tegen WOORDIG
Waar is de Stilte?
Stoorloze Adem!

het terrein, waar de 2 steden lagen, is thans bedekt, ten gevolge van
woestijnwinden, met vreemde heterogene overblijfselen; met gebroken
porcelein, keukengerei en mensenbeenderen
NU DAN AAN ONS DE STROOM DER DROOM ZICH GAAT VOLTREKKEN
geef ons heden ons dagelijks brood)
(door ons werd een andermaal gevonden in een afzonderlijke lijkkist een
jong meisje: haar ogen waren met ronde gouden plaatjes gesloten, de kaken
bijeengehouden door een gouden bandje; haar boezem met gouden sterren
bedekt; haar voeten bloot...
Krypten en Adepten staren ons de eeuwen in de ogen en geen stem heeft mond
gevonden tot spreken...
O padre madre me en cielo, laat mijn mond een grote stilte in mijn hoofd bouwen
en mij de onmenselijke liefde uitkeren en de geslachten een beeld meegeven, een
verbeelding van over en onder de persoon door het lichaam heen en deemoed uitzetten
in het oor want de liefde heeft een grauw graf gegraven in mijn hart... mijn maag
heeft zich omgekeerd en vaart met kreten uit mijn huid en mijn ogen zien een
duisternis van asblond onpersoon en 't geslacht dat van dit beeld is uitgegaan... WIE
KOMT NOG THUIS IN DEZE TIJD?
de godsherenmisdienaren? de kruisruikers? de schietgebeden?
de Vrouwelijke Vrijwilligers, de freudianen, de Jungleurs?
de exegetische regel van Temura
de negen kamers van de Kabalah?
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‘hopelijk zullen Duitsers en Fransen weldra alle bokken samen schieten’,
zei Johannes Hoffmann ministerpresident des Saarlandes...’
‘seiten Sprunge im Schnee’, sagte der Dritte Mann
O padre madre me en cielo waanzin heeft zachte vingers van zout waanzin grijpt de
deuren aan en schuift mij uit
waanzin van liefde verloren om wat zich kenbaar maakt in de oren perpendiculair
op de kamers
waanzin de snijlijn trok onder de ballen van het onweer de macht van het hart die
de portieren lam legt
‘übers gebirg maria geht’
‘ich liebe sie die wehrte magd’
WIE KOMT EN TREKT MIJ UIT??!!
WIE TREKT MIJ AAN??
er er staan kruisen in hef bloed die de weg vragen
de wegen vragen zich los uit een gesloten mond
er lopen gaten uit het lijf van open woorden
wie spreekt kauwt haar van haat
kommt nun der heidenheiland?
desolaat mij de vlaggen uit van de ratten het hart
mijn vingers hebben hun hoofden afgelegd
de galm van teerlingen op blote stoepen substantie
de ogen lopen in en uit en zetten een huid op
de scherven spelen samen verdriet
en het verdriet slijpt mooie spiegels
kommt nun der heidenheiland?
ik ga uit me zelf staan
ik leg mij uit tot koele oever om bespoeld te worden
wie men liefheeft kent men niet
de verbeeldingen blijven thuis
de mooie wandelt struisen op straat
ik sta geheel alleen op mijn eigen lippen
die wüste wächst

‘en toen zei moeder: jongen als je in het water ligt en je hebt dorst zeg dan niets,
moeder is overal...’
‘die tiefengottsmütter sprechen wie vorahnen von nebenbei’
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Een etterkleed rolt uit de stem van oude mannen en zet nevels in de huizen... een
binnenkamer kermt om hulp, groene draden spinnen wel erbarmen maar breken op
de wil van oude gevels... er is geen mens die d'eigen deuren nog kan vinden, de
tanden malen vloeken maar de tong is lang al uitgestorven... er lopen oude mannen
door de straten en dragen gevels van ontroering voor zich uit... oude vrouwen nitten
met de pennen gazen jurken voor de zonen van weleer...
maanvaasmysterie met mooie woorden het hart dierdiep verzonken en het hoofd
in buikbalans de woesting telt scheppend wereldbeen slapend in grote oren
angststraptoase wonding in wereldheel en hemelholische geluiden kom-tot-ons want
't lsis VEEL nog weet welke kamer de ontdierde gronden bergt met de manden
geopende schaapsdriehoeken en de pleinen van louter uiterlijke verzorging krijgen
redeloze tongen in het hoofd der wijzen...

zij spreken mij aan:
a SOB SHAKen
DArKneSS
ON tiefen orhren?
vertobacken?
à maniera chinesa?
selfsuccuntum?
HEmelsnedogen?
MUSE-ikonaaloffer?
TAMLEBTUS-r?
olofRE?
Montonmeemak?
Uit...
MIJ
BLAzun
PIJPEN

monadenwakken maken het hart ozoasemeledig en friertelig en vleugels aan de ogen
van vele vrouwen wachten wij links de kruipdieren op bloedmelkvoeten zuigen de
vijvers leeg globetatsend de mannelijke verborgenheden der melkwegen mysteriosas
cosmicas der offeranden O ONS HET OOG NIET OPEN
seeschmerzen, menimein lieleibchen?
panerogame planters?
botanische windhonden?
preplatonaalgrondroom?
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moederlotus?
JOD HEEVEuhee?
boven is de zoon hele KOSmos
beneden is hij mensDOM!

Well, well Sar lets see what to say about Televimysticum
Well first we had tele-foon for telefeet, then we got the microfoon for the houshold
mikrocosmetic maddels and now we have the seefoon to have see and hear the
symphonatic siffon sipple...
well lets say a real little war at home
Was there any mail?
No John only female!

scheld romen maken mij ozonwennig deetier van de gele halm der grote aangezichten
die oergewijf meegal me voor het raam van VIERVOUD staan haktangapenoom de
schleevier ISCHA schuld bedoen goddelijke gedachten kragen en de vieber zevenhuids
bekleden voor 't Mysterium Magnum van mijn WEESZIJNSAT...
geen tetragrammaticaal verslag, meneer?
plastische essence, mevrouwtje?
maat vierhoofdschoen trekt u aan heren!
Zo Zonder Zonde Zakke?

't Haloo van GEENgebruik mij trapsgewijs phaenomenon de grofste stof aandoet...
ik kleed mij uit! Chohans Pymander Mahat Manamoe de handen uit de muren lopen
en voeten licht zetten in de vogel GROTEZIN...
O grosse DU, das Bein wandert katholisch hin! niets is mij meer morgoon dan dit
velegomaan gemeen zijn met vantazma zofroïden...
MIMIKAAL URANIUM!!
oNOmeematopeemeNON!
men heeft mijn handen leeggehaald
mijn hart heeft men mij stof gezwollen
mijn hoofd loopt nu op voze voeten rond
de nagels heeft men mij uitgetrokken
ik ben niet geschrokken
zij staan als haoien langs de kant:
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een reis naar Venetie
te veel kamers
te veel brood
te veel honger
tocht, kou of vocht is 't ergste niet
mijn wereld gaat nooit d o o d !
als u uw bloed maar zuiver houdt!

ze hebben de aarde leeggeroofd ze hebben ondergraven gehoopt gehavend ze hebben
de dood king of creation salvation gemaakt van weer maar door de hoofden op stenen
leggen en de bijlen heffen en...
Aber an K.'s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn während der andere das Messer ihm
ins Herz stiesz und zweimal dort drehte...
we zullen de kogelbanen in de evenvlakken naaien
wat riep de koning toen hij stierf?
de avonturen van een geesteszieke vrouw geobsedeerd
door een stom dronken vent.
axelnöten können wir heilen mit zahnkopeken
new aspects of live
men moet maar broden van ons bakken, riep de priester het leven op aarde is somber als een
zak vol poeten Thibet helpt Helgoland

het zet zich aan ons voort de stroom onduldbaar een geheime leer besand brillant
brisant en hanen speuren duisternis in lang vergeten hemelhoeken... wij stromen
voort het vloeit ons uit en aan en wat wij zijn is keten zonder einde of weten... er
gaan wel gieren op en neer de klauwen tragelijk uit geschoven, de snavels staan met
open neuzen het gif te snuiven uit loze vaalten albeweeg...
geen heeft zich meer bewogen zevenmaalzeven zinnen staan op scheiden en zwarte
gaten lopen los rond door vazen vol bloed...
we hebben onze benen verloren, maar we gaan verder het doel moet bereikt,
de weg gelopen en die weglopen slopen een vertrouwen redeneer-
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talent me in 't geloof aan 't rechterbeen voor 't linker om de tegels van het
leven te tellen... wij hebben telmachines en gaan chimairisch het chinees
der tongen aan de overbeklede wanden hangen... de rupsen van mijn
gezichtsvermogen knagen duizendvoetig door de eensteensmuur van
betongendt...
DE GROTTEN WILLEN BEVOLKT, zij lopen diogenees rond en hebben de lampen
uithangen, doch er zijn geen letters meer die belicht willen zijn en regresa mia me
padre en cielo internacional de ferrocarilles...
O grosse DU mijn hart verdwaalt in d'eigen kamers...
LODEN MANNEN ZOEKEN ONS met nature morte in hun vingers... de nagels
knikken JA!
DE VROUWEN HEBBEN DE WONINGEN NOG EEN EXTRA BEURT
GEGEVEN
iedereen wast zich nog zoveel mogelijk, hoewel de wateren gestold zijn
en het hoofd verminkt in staketsel wee...
over de drempels van het gras komen sommigen nog onschuldig binnen en geloven
hun ogen niet meer en wantrouwen de namen hunner stem
new directions?
new timeton
new roomton
new instructions?
DOO DOE NIET TAKEL ME AF DE
GOEROE VAN MIJN STEM!!!

misplaats mij de wijgoths uit de smaldelen verdruk mij nagenoeg nu in de mond en
ja in de zozalve soli der handen nolensvolens om amour uit de stenen te plukken en
maangaas te eten uit de voet der dronken wachters op de trans der overtomen uit het
Gene Home zo zacht de kussen der deernis voor ook hier veel offer aan de weg en
het ontdoen van 't behaze bezit om de incantonen aan te heffen zo val de gamemum
in kosmose de zogezienegaven deodemenon voor
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de hoeroe in de okselkelen en ademvelden der droom en drempelbomen van de bossen
zeezegen en de wegen melk met oud graam in de schouders vervallen naamnikkers
om de diepe tril in de strot van het woordAL de straten van woogeharten en de zachte
hoofden van paarden die meer oor zijn dan wie ook op de nusamatare plaveegsels
van onmenshand gelegd door thaimahal en titoomenathaumarmeto O KOOK ONS
DE NAMEN UIT de rosse poer l'art want wie niet het geen heeft van alles die nog
over te lopen is en niet staan kan in de dood van grote ovade zeeën en de bedding
niet het lood legt die kan niet horen... VERVEELVULDIGVOUDT U en laat u
voeden de kurken en messen en vissen van marmora d'aurora aan veel kimmen over
een lang oor liggend over de blote ruggen van gebogen mannen en vrouwen een
leven vertreedt ons DE NAMEN IN EN UIT de breuk van het getal de cijfer muziek
en de snaar ‘g’ sleutel kraakt de tonen fonaal uit de zwarmonie der gutturale
venozalien en 't heijeemloos meegaanveder zo zacht door het nachtblad en de zonhond
op de schazonen te sturen en zij lopen al... zij lopen al lang rond... ach leefden wij
maar in de goede voeten der dieren en waren wij maar het water van weet niet en
hadden wij maar de zang van de plant in ons oor en zouden wij maar meer de aeonen
van ongetelde duur verlopen door de vaten het lijf en de gelederen onbeschreven
laten want een kerkklok steekt onzichtbare vingers op waarnaar wij luisteren in de
schede van een lunaire nacht... WIE LACHT ONS DE MONADEN AAN? en delven
wij zonnen uit en hebben wij in ons hoofd de vuurstammen staan en geven wij het
lichaam aarde genoeg aan om de slag van de vogel te dragen; wie is stanza genoeg
om te weigeren? subtafrelen woekeren verder en stellen schimmel in de lach en
genade in uitgevallen tanden, bureaux en deurknoppen mogen de sleutels vragen
maar hebben het letterslot gesloten en de tekenen opgeborgen in de dorvinger orde...
de ene mens vreet de ander
niet meer van deze wereld zijn

de natuur de techniek en de

niet meer van deze dood

techniek de natuur

O DUISTERE TONG VAN DEZE ZWARTE TAAL GEEF MIJ HET WEELTUIG
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SCHRIJF LIJKEN HET LEVEN IN NAAM
EN DE SNIKKENDE VINGER ‘A’
ONDERHOOR ONS DE ONIE DE WETER
(only the waiter madam?)

ja en nee
de duizenden zullen doorgaan de boom te vreten en ijs te karnen agre antracide
en de snik van water in de mond en de scherpte zo veel en heel al on us peace en het
water de bomen de vogel de hemel de wolk het volk de volken het recht wie niet wie
wel en de wouden van wee en de wee van verkeerde wasdom eh de ik en de gij en
de wij ons allen de grote stilte niet te vergeten het zinzonnig zwelen en de walk op
open wateren en de roep van zeven kikkers en de onderopgaanderodemelkzon en het
verwarmen der leden het knikken ja en nee de stukken land onder water de
verdronkenen en zij die de dood ontvlieden door het opstaan en jezus boeddha laotse
lenin de min en overmin in 't voortmaargedurend verzalen van één hart Bach
Strawinsky en Lot... het lot zal door gaan van overtreden tot wel bezinnen en 't zingen
boven open graven en geen einde, geen einde...
TOT IK UW BOOM WORD
gij hebt mij de boom gevreten
gij hebt mij te bloed gedaan
gij hebt mij het ik veronst
gij had mij de regen moeten zijn

oh Lord Give Us Rains

ik hang de weelharp aan

zo zal het me dan

die festigung der schwankende welt

zijn

de awoda jizchak

voor het

de bergen chorew

overal

de jordaanhand

mij

het bloedvat‘b’

ook

de zeven steden‘x’

te klein

das Antlitz Gottes

voor

de bekers der benen pelove

wezens in

stilstaand water
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der EEN

taal

en

de

zwarte

bergen openbaring me abbahu
melchitonka

handen

de dode tong brahma

mij

het lied vrijbrodomao voor millioenen
400

messian

het vergaan

kruisen

het bos onder water

de steen in

de zang van de dood over een gebogen
rug van liefde

zonder

de genade van hier

mij

de weerzin daar

om

het geluk nooit

dat

von goff selbst kommen soll

vuur door

de phoibos binnensatelliet

geheel in

het goede hart van een simpel woord

TE LEGGEN
IK LEG U ALLEN WEG
IK LEG ALLES UIT DE WERELD WEG
IK LEG MIJ ZELF DE WERELD MIJN IK UIT
IK LEG U SCHIER DE LIEFDE UIT
DE BEEK MEOMEMYSTICA
DER ALLE LEIDEN HAT
DE LACH SEELOSELAMEN!!!
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[IX]
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... diep nachtelijk en onvergankelijk zingen de eilanden der open ogen in mij en
bekeren de open wonden der oevers en de selose stroom van de ofri en halen de holen
zwijgzaam uit en doen het innerlijk geweld van de mis mij aan en schrijven broden
voor millioenen schoner dan de dagen omdat de namen gelukkig maken in dulce
jubilo o hellen of treu voor het optrekken van maantekens in de vuigranze dromen
van mijn rug waar de rivier mij de ofri stroomt van het water nooit meer hetzelfde
en wie er in stapt gaat uit tot het komende en de dingen zullen wel veel van de liefde
lijden al zoeken de selentiefheiten ook de weerwilg in de odem sollte schaden
abwehren en hippotamisch zeegezingen in de agnus het lam voor de boobergbaring
mij open de berg van het woord in these waters a fisherman met de mis van muziek
in het kleed van de oevers erbarmen voor de mens het menst en de mensen en het
melodogene van de ijselijke adem der bedorven goden en de rijders genot in het
nobodynoowshoeiscumming in het zozeldzame schavot van de cornu damore mij
daimon...
WANT WIE SPREEKT?
mir ist eine schreckliche messe gesungen
what a mess you make me miss
mij is een grote zesjarige mis gezongen
wij waren in uw hof lekkende regengaten
mij zijn zes grote droomvissen voor gezwommen
wij waren zo fellteel amarna in nachten naam
mij is a song to remember uit trundnebeln gaan spreken
wij waren de olivrijmij in schone schalen bewoon ons
mij is gromaal de wijn het lichaam gaan drinken en
de ziel uit
wij zijn hoogmis in de urnen ons zelf tot de uren
vertekel gegaan
mij is de bokaal van de balgen der liefde de ofri
gaan doen
wij groot en vreemd in het verlaten zelf van elkander
gaan staan
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mij hebben de maghet basso continuo vervangen
van o
wij zijn ook wel de vaten vervul ons van dromen de
liefde waar
mij ging een groot wij in snikken
wij hebben lakens geweld ingeslikt tot het komen van
dingen
unto us a child was born

UIT DE OFRI!
ich reichte dir die hand
ich wünsche mir den tod
in de beker stond ik van het zingen der dagen ofri
mij grote rivier
bedrängte wänder des ichs das sich hafft ward
de herberg het lezen van open woorden mond
in de bedding het zeker
stond ik
ging zonder ik
kwam op mij ik
verloren wij ik
de wanden te ik
liep ik in de ofri my lovely my love and my river
mij leeg
ik de veel
de ofri ma my
O OFRI DE TIMEE
LUCA DE LUCE
LUGAREN LUGANE LUX

mu uitgevlogen en bewonen de woorden welt amikaal de doven de blinden
bewandelen synchroom o moeder welgedaan de allen want niets in deze wateren
kent de rust van het kristal om zout te zijn en wel de o wee te vergaren en de hahoha
van innerlijk boren naar vervlogen geluiden van diepzeerunen die het hout hadden
en de stem wisten over veel adem van eeuwen die ook wel in mij de goot zingen en
allen die in dit ik ondergingen en opkwamen van de vorm
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en uittrokken wat hen omhing en het staan belemmerde en veel voor de platelen
voorhoofden de hof uithingen van ach dit weilandenleven met schaarse sloot om de
scheiding te bewaren die wij niet met het oog konden kennen omdat het draaial ook
van harten de banen meezingt der astrosopranen stem die staat in het been van wossek
de carmen demona o god een goed woord een mooi en waar woord dat dit verstromend
al een bedding is en niet een riant riool met open ramen naar de kanten zonder zon
een lief woord dat liefde is en regen rivier en niet van scherpenzeel tot rottum loopt
over nagelpaden maar blow me the horn en my foolish heart een pontus maximus
en de eufraat mij de ofrie orfees omheiningen lucht uit de hemel scheppen van blauw
en de zee weer groen over de donkere bodem van gods blote adem voor de godinnen
de armen lang om het plukken geluk aan de over dein ons de weg over land te geven
want ook over water zullen wij wandelen door geloof over ons te zeggen en de vingers
spelen pionengeest voor ons uit op zuidsemitische alfadromen en oasen el sidar gaan
spijkerschriften leggen in ons hart en de handen wassen over wat was over de
breedtegraden van een gegenüberstehende karte per thulem tot meroen van het goede
grote herbergzame in de keeldrift van liefde tot de dood ontroerd waar alles woont
en de mystiek van zeven onderhuidse feesten geest geworden tot zienend woord van
vuurlanders unfassbarengewalten anvertraut om de pool van de nacht in het bloed
te meten en het sober geweld der pluivone wildernissen die mij aan doen en uitleggen
over lange straten staande in steenmeedogen en universaal de raadzingen van het
wagram der genius in een stil werkwoord dat ik ben en niet weet en in veel licht ligt
van strohemen droomwoud en feegezel is en de erwt voor princessen en de rug van
erbarmen en het woord voor troost en de hand van hulp en de brand in het brood dat
uit de ogenrijst in dulce jubilare...
IK ZEG: ik heb een brood geschreven voor millioenen
om de schaam af te weren
en 't verlegen te verdanken
en niet op te houden
und schaden abwehren
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en nachten te houden onvergankelijk
and each man kills the thing he loves
en uw troje zijn

HIER STAAT DE DROOM MIJ ROOD VAN OFRI
bewoon mij de engel incunabel mij indrapoera mij introïte mij aan het altaar o
zing mij de angelus incantabel mij en hevodeel mij wiezoveel mij benedicte my
redeemer liveth jubilare deel mij invest en vakeer mij uit vaccin de jehovare
concentrame door de gangen heen en weder op en onder door de tralies licht van
onderlagen vroomvoel o jibber the job in as door het sinder mamella mij o grote
goede ofri met de voeten zo wakker vreesvol voorvoelen en stilstaande spiegels
oppervlakte getrokken uit het droomharen wachten in het oosthuis de dorpel
neergehaald en veel open tot het komen om gezongen de chebar te zijn de rivier des
heeren o profeteer mij maar niet de galgal want wat er stroomt uit de bedding zal het
ineen zijn weten en hebben de steentijd uit vele assen wasdom
O GROTE RODE OFRI!
hoor:
de man zei: je gelooft in liefde, of je moet in al het andere geloven de man
schreeuwde: ik geloof in liefde!
de man vroeg: waarom heb je haar dan dood geslagen!
de man antwoordde: zij kon haar niet meer dragen van mij de liefde die gedragen
moet worden en die ik zelf+ nu draag en zij niet meer want het was een verraad en
+
Rapport: A/10½X
wat ik niet wilde en ik heb+ haar daarom doodgeslagen met een mes gestoken
+
+
gebrekkig taalgebruik
onder de linkerborst, geen bloedverlies dat kon niet want de liefde had al haar
+
+
(sex, gest, orthoerotisch)
bloed al weggezogen mijn liefde niet, maar dé liefde want het ging niet om haar
+
+
+
uit
daarom heb ik haar ook doodgestoken stoken omdat het de liefde was en ook
+
wel de haat voor wat ik meende dat niet mocht dat de liefde de sterkste niet zou
eengevallen
+

zinnen schizomania
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+

zijn maar zij is het sterkste want anders had ik haar niet kunnen doden en het+ ging
+
anti-orde rev.
niet tegen haar maar tegen alles wat er is als ik niet in de liefde kan geloven+ en
+
+
god=liefde
zou moeten menen dat de wereld waarin geen plaats is voor liefde gelijk zou
+
+
manische omkering:
hebben en die niet het geloof heeft en die niets hebben dan het werk dat geen
+
liefde verdraagt en maar dood is en zo zij was dood aan mijn zijden en lag uit de +liefde: god
gestoord tijdsbegrip
plicht van het uurwerk naast mij om op de tijd te letten met wekkers in haar hart+
+
en dat had ik zelf ook al gekregen en toen heb ik haar heel stil in de nacht nadat
demo-machosadisme uit
angst(toenuit!)
ik haar ontkleed heb onder de linker borst gestoken die even trilde en nog even
leefde en toen uit zij heeft niets gemerkt niet eens opgekeken en 't was ook niet
moeilijk en niet wreed maar de wekker is+ niet afgelopen het uurwerk was kapot en
moest kapot niet zij maar het uurwerk de wekker en zij was daarin gaan geloven +waaruit
omdat iedereen er meent niet buiten te+ kunnen maar er staat geschreven ZO GIJ DE
+
LIEFDE NIET HEBT ZULT GIJ ALLES VERLIEZEN zij woont nog in mij en
godsdienstwaanZIN!
+
ik schreeuw van liefde om haar en 't is goed dat zij dood is maar de liefde niet en
geen+ medelijden want het was voor haar het+ beste want een verraad zou zij ook +berouw?
niet+ makkelijk hebben gedragen en 't zou er+ van moeten zijn gekomen en 't lijden +nee!
+
verraad!
wat+ daaruit volgt voor een mens die het uur+ midden in de tijd verliest is
+
zich zelf
verschrikkelijk en zo erg als het kruis en er staat niets
+
tekort
beroep op
+
vergeving gemeenplaats
+
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+

tegenover... nu moet ik soms wel snikken maar niet van verdriet en geen berouw+
maar om haar ogen die meestal op vijfvingerafstand+ boven mijn ogen staan als+ +waartegen protest!
+
vlucht in
ik lig en gaan als ik loop en zij kijkt mij+ aan en dit is een dankbaarheid zo groot+
+
dagdroom!
dat zij nu de dood zo groot heeft gekregen dat ik ontroerd door het leven ga en
+
camouflage
haar+ niet terug wens want zij is onsterfelijk een engel en ik ook... de+ wereld is
+
denken
nu wel groter geworden en wonderlijk+ en de zeven engelen hebben de zeven
+
gevaar voor
laatste plagen van het beest zijn beeld en merkteken aan de overzij van de glazenzee +openbare burgerorde en
want er zal liefde zijn niet één maar DE... het wereldleven...
+
-zin...
+
een andere man zei:
motieven onduidelijk en
soms overkomt het me wel in een café dat ik ze weer zie, nog zie of nooit en
onhoudbaar!
overal zoek over de regenachtige pleinen vlakland tussen stenen en het gras zie
groeien groen onder de voetstappen van haar en de roos ontspringt waar de hiel stond
en ook wel de nazomer in haar jurken en haar hele lichaam op straat tegen en je loopt
dan over de barkrukken en door de kellners de spiegels binnen waar zij ook loopt en
het doet pijn die wonden maar je loopt over glas een zee van vuur en onze monden
vertéllen een gerechtigheid die de gefallen niet weet door de zes richtingen der ruimte
en er lopen vreemde krullen over de oren en de lippen zijn wel héél stil en haar ogen
lachen een vreemde dood in het glas en je drinkt het leeg om de bodem te zien die
wijkt en crazy maakt het haar je heet het hoofd maar je handen staan nog vast in de
armen al denk je de keel niet ver en wurg je zwijgende koude stenen met je zwakke
vingers want wij maken er niets mee we hebben er niets mee gemaakt we konden
het niet en je leest in de krant van de jongen van zeventien die het meisje van twintig
vermoordt omdat ze niet wou van het zijn liefde zijn zelf zijn praatjes natuurlijk niet
aan kon horen en niet begreep

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

169 (159)
want een boek was hij nog of een film je moet niet speien met het leven je moet het
niet lezen ook het is er wel en je kijkt maar beter in de bodem van ogen de zwarte
blonde of blauwe als ze het maar dragen kunnen DIT IS ZEER ELLENDIG en WIE
NIET VLUCHT BLIJFT GEVANGEN want de wolven woestijn loeren de spiegels
uit zie je wel ik sta alleen hier en laat al mijn kleren vallen alle mensen kijken maar
ik heb alles al uit gedaan en ze zien niks en jij wat doe jij ben je ook nog gekleed en
laat je niets uit waarom niet gewoon door het glas naar me toe komen er is geen
douane die het begrijpt en de tol moet je toch betalen want je koffers zitten vol
ongerechtigheid en de maan van toen mag je evenmin meenemen ze staat in je ogen
van weet je nog WEET JIJ NOG ik ben nu een geheel magistraal italiaanse
magistraten vrouw die de bureaux van dit leven is uitgelopen en bloot leeft met
gedroste soldaten en gevluchte gevangenen die jongens zijn aardig en weten het wat
van dit leven en de doornen prikken je wel eerst in je voeten we zijn het lopen gewoon
op de aarde verleerd en de huid is nu zachter dan na ponden pond's en mijn lippen
zo rood zie je wel door de spiegel ik loop er achter en je weet dat niet ik heb het
plattevlak van de vloer in de ruimte laten gaan we zijn nu weer gewoon met twee
borsten een hart onder de linker mooi hoog hé en recht hé en ze kloppen en springen
als ik loop ja ze weten het wel die aardige jongens uit de bossen met vogels in de
voeten weet je dat ik ook gauw een vogel krijg MIJN MOND IS EEN ENGEL MET
MAGOGE TEXTEN en ik ben zo gezond dat alles een boom in mij is gegaan en de
adem stenen verlegt alleen al van liefde voor die jongens die ook maar bloot op de
wereld kwamen en niet weten van de inkt die jij schrijft en ook geen papier gebruiken
er is water genoeg op de wereld JIJ MOET IN AL HET ANDERE geloven in de
gebers geborim kabeiri en elohim en het zijn mooie zinnen maar wat er leeft in één
speldeprik huid van mij is niet met een pen te beschrijven we schrijven alleen nog
met de ogen tiefste ach kom roep ik KOM IN DE SPIEGEL en zeg niets en roep
mijn naam niet die ik ben nu ik het werelddeel verloren heb en zeg niets want wat
er loert achter bureaux over stukken papier is niet te geloven die me daar de dood
liefhebben boven dit mooi van mijn
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heupen en het leven mijn buik en de benen mijn herders en mijn voeten de vogels
en mijn haren het hoofd van de wind... in de zon het bos en de zee van dit leven KOM
DOOR DE SPIEGEL SLA DE SPIEGELS STUK IK STA HIER DE ZEE...
die over de zee staan zullen bewaard blijven
die achter de spiegels van de groene landen staan
die de lachenden zullen vinden van achter de honden cheops
die de liefde de sidderende hand vol gefallen houdt
die de vingers cherubijn van de vleugels doen
die bijna nagenoeg misschien nevenstaande in de wind
liefen gaan
die het oog paleize amoris is
die de hand de rivier van het goede vergeten heeft
omdat de wateren stromen o ofri de liefde lethe
omdat er wel zijn die de dood zo kennen
omdat zij uit dood van lachen alleen nog de liefde kennen
omdat het oog van de mond alleen nog de tippen gelooft
omdat de bergen der wereld tekens van bloed in de ogen het
hoofd schreven
omdat de palm der hand het hout en de steen de adem verleent
ik heb het verleerd riep de man
as a silver dollar goes from hand to hand, a woman goes from man to man
kinderen doden de liefde, riep de man
verzorging schreeuwde de andere
maar mijn huid is toch mooi
manisch depressief van de handen riep degene
sideraal van de liefde zijn zei die
WIE?
je teerling en je ei vloekte een vrouw
de lantaarns gaan uit, de nacht is een gapende mond in mijn rug
I am a nigger he said
moi a satisfactory bonvivant
I'amour?
sour old whore!

e)

say the others, sagen die anderen, sagen
die weltmenschen

e)

die recht haben ins ohr zeggen de anderen

n)

die blind de grafsteen beschrijven van het
beest dat

COR)

hen vreet
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wij hebben een kind zei de
man
van liefde

DU)

in hetzelfde
graf de voeten

het licht is uitgegaan
ROY)

tegen elkander
opstaan

licht uitgegaan
uitgegaan

ROK)

van mond
tegen mond!

je had een vrouw, zei de
vrouw

gegaan
gaan

LIEFSTE)

ga!!

O GROTE GOEDE RODE OFRI DIT IS WAT ER STROOMT door de venen
onszelf de aderen ons ik uit de putten wij die de zozeere liefde wel willen en zich
het verliezen van wanden te zwaar voelen over de schotsen van dood
s'ilvousplaîtnotnow niet nu en nooit om het ripstruweel en de strip u veel o stripp me
the bosom of love out of the stones of heart redt mij de epithagrammen uit en zendt
op uit het water de amore adem vademvoeten diep en honderdgraden heet om te
komen liggend een land en staande de zee en roepend de bomen die de beeken spiegel
ophouden en us the mirror of the soul zijn omdat wij op twee benen gaan en een
hoofd hebben WIEWEETWAT van het hart vol vingerkussen van liefde O RODE
OFRI...
men neemt zijn vrouw en kind
und wisst nicht was da nimmt
kofura -wa-tomosi
das mann liebt ist ein gebrechen
de koning van juba wéét
tienduizend bladen goud van genade
zeven polders in de mist in overal
hokkoe
hokkoe
tell me the tale of love!
You the tail of love OH NO!!
hören wir Basho!
mon amour est plus que les pissoirs
de heuvels om mijn borsten staan
want het vergaat niet liefste
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de sage OH NOBODY HERE!
ilse koch staakt honger in de haat!
sternhaüser stehen warsawjanka
NO NO MY DEAR!
opziener schiet een stroper neer
moderne icarus valt dood
de moderne polders worden beregend
o kom en zet hem en dooi door!
de steden vol vuil sneeuw
NEE!
Nee!
eugene zareska zingt das lied von der erde
de rente stijgt van twee zestien tot twee acht en twintig ten 100
zeven wegen ongeduld slaan de mond van een meisje dicht
EIN X M-ORDER
die sage OH die sage AH
der seelenwüstling wartet
wie de liefde niet wil
die hebben te dood de tak van waar gedaan
wartet te zullen het stokwerk te hoog in de voet van genade
de deemoed genoeg van sluis onbetrouwbaar
NIETS IS MINDER WAAR
everybody is gone!
come les pères les chaises
de tafels hebben het oor mijn liefste de ofri oren van hoor!
homerisch dantische symphonieen und weiterleben
mais non mesdames les nues sont aussi cultivées
si si una kama dos personas trente tres pesatas
wie staat daar aan de hongertoren met het hoofd van zijn kind
het is de ridder Baróón von Ueberrind
want de genti kent in tell me more the love of zoroastra
HE WAS A MAN!
haha HEman!
de dood legt lange voeten in mijn woord nu
het heeft zich uitgekleed
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het heeft het naakt me vlucht nu in de diepte
ik draag de gaten in mijn hoofd
het licht is uitgegaan wij zijn gebleven
kent ook de adem nu de hagel?
dat wat het water van de bergen zegt van waar?
der bambos in ostasien?
les philistres supprimés?
de wind alleen?
kaze -wo dani?
und ilse meine hünde küsst?
en pisa meer dan WAIHMATHAL?
het rauzig rood van navel?
the old man and amazoneriver?
les illustres syphiltiques protegés par l'état?
les états sont nous?
het oog van het woud van de wind typhoon o help ons de nood?
lang is de nacht
en donker
en regen in water en regen op land en regen in watomi en
regen gangreen
chroom van het hangende zweet in de haren
het duistere hol HET BEEST O!
das japanische kurzgedicht!
de vijf grote mannen?
niets is meer oor dan het gedeelde
uitgereden donderdagavond de darmen een knaap nee!
lichtpaleizen?
de aarde krimt onder de zon
und das jammern?
dat is dan weer voor niets
schieten meneer?
kent ook de adem de ranzige hallen van vlees uit schalen?
wat het oog niet ziet
die de stroper neerschiet
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die het leer van de schonen op schoenen zet om lichter te lopen
kwestie bezoeking
de twee wijzen knielen neer en teilen het zand elk een heelal
vier en twintig gedichten van Kasa voor SUKU-ne-IJE-MOTSI
van OWO-TOMO!
het mooist meisje van de wereld.
ze heeft haar voeten gebrand
legenden omweven de porceleinpop
vorm en inhoud
lieve bloem spreek van lente en merz en schwitters ein herz
ein uta-amt wird gegründet!
todesahnen nahet!
de adem heeft veel geest veeltonig
fluïdum tonicum des unbekannten ortes
setzen sie gefälligst das köllner dömchen daneben
o god mijn handschoenen lopen mijn handen uit
wie wil weten de stomme wil van de bomen boven water?
de theogene welltothermen?
o wie niet de liefde wil
die te gaan tegemoet O HEILIGE INTELLIGENZ de sluis
onbetrouwbaar
de warme handen GEEN
de grond is koud het land is koel de grand is oud
de openstaande heuvels in mijn borst de kraters melk van oase
het kind ‘ik’ de man ‘nu’ en toen...
de zaken hoe de waar om welke hoek nog te lopen
HET ENIGMA DRAVAGEMORIS!!!
een vrouwenbeen loopt eenzaam heen!
WAT WEEFT ONS NOG MEER O ISOLDEN OFRI?
een mazurka van moeder materie in het heiligste der heiligen
een tweede advent de kalki avatâr van het tweede kruis
de heilige zeven
het zozofrieden leven
de trémigisters van Maya's alphabeth
de proto-ilus en wortel der wereld
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het abstract bewustzijn absolutum
het Hoge Zelf
de intrakosmische ADEM VERSLIN ONS
het vergif der moderne scheikunde
de vergelijking van het wezenlijk Universele
de ozonen dagen en nachten geluk in de handen heelal
de wijnroeiers die de melkweg leegdrinken
het a-zoische tijdperk NIEMAND
a walk in the sun
de overvolle kamers
de opstand der vrouwen
wat in de ogen droog ligt
die etalagen des lebens
het zout van de dode zee dat de landen schroeit
de lege hand in het oog van een kind
dat Niemand ooit de STOF zag
hoe Maureen Gardner haar kindje baarde
hoe het hart van een schone vrouw schoonmaak houdt
het ruggemerg en de luizige microbenbal in de kleine hersenen
van een mens
het radar schuldenscherm
the kandy kissers to the moon
het syphilitische oog van een gloeiend kanon
de ondergang van zekere wereld
wat er niet is
wat er vergeten is dat de long van een steen niet ademt
voor ons
de verwoesting van hollywood en de nacht van los angeles
het spiralen heen en weder
het kosmogeen arrangement van oude en nieuwe faits divers
EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE HEL
Gij loopt het in uw voeten ofri
uw handen fetisch uit de schoof geheven
gij reist het door uw ogen ofri
uw slaap ligt aggregaat gebogen
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over de schuwe zijden van het zelf
uw huid telt de cijfers der getallen ik
de engel uw buik draagt een man fer wereld
hij is de vis de boom de vogel de visser en het water.
hij is herakliet van zeven zonnen in zijn ogen
de nacht bouwt klinkers in zijn oor
niets is meer uit dit al te delen
de tijd woont lethe dood in stromen dit vergeten
de ondoorgrondelijke gewoonten van onder water
wat er onderzees klopt in de Vulkanen der aarde
wat de distel in de rode bloem van het bloed schrijft
de verschrikking dit leven is met ons jou en ik
GROTE OFRI

ZIE DIT AAN:

MIJN STAMELEND LIJF MET MAAN
IS SIN IN DE LEDEN AND CANCER
BOTHERED AND BEWILDRED STAR
OP MIJN OGEN IN DE HANDEN MIJ
ZELF DE HEILIGE ORDE MIJN
VINGERS VIJF VAN EEN
LAUWZAME DOOD AND POOR
CHRIST HANGING AGAIN IN THE
NAILS OF HEAVEN DE
VRUCHTBARE REGEN IN DE
LANDEN MIJN LICHAAM EN OLD
EYRE AN OLD MAN EN DE KIANG
VAN GOUD OVER DE OEVERS OM
EEN VROUW MET DE DOOD TE
LATEN PRATEN DIE IK KEN EN
DAGELIJKS DE DOOD SPREEKT IN
DE OGEN ‘BEN IK HET? DE TIJD
DAT DENKBEELDIG BEEN VAN DE
RUIMTE TRAPT DE KLOK IN MIJN
OREN STUK TOT MENSEN
GEESTSCHEPEN OP GROENE
RUIMTE WORDEN EN IK DE SNIK
IN DE VEZELS VOEL AND POOR
CHRIST IS HANGING AGAIN AND
STIL HANGING IN THE NAILS OF
HEAVEN EN DE MENSEN ZIJN
OVERVOL IN DE STAMEL MIJN
TONG DE
REUZENROMMELRATELSLANG EN
DE VLAKKEN VAN WOORD GAAN
OP EN ONDER EN KEREN WEER IST
SO DAS LEBEN NUN GEFANGEN OF
STAAN BEMANDE HANDEN AL
GEREED IN GROTE VOETEN
WAANZIN OM DIT HEELAL MET
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RUIMTE EN AL HET ZWIJGEN AAN
TE DOEN EN DOOR MIJ HEEN TE
GAAN DE WEG VAN GROTE BLINDE
OPEN OGEN DIE IN ONS ALLEN
LOOPT ZOLANG NOG NIEMAND
DEZE TAAL HEEFT AFGELEGD OM
WATER STENEN HOUT EN STOF TE
SPREKEN TOT GOD DIT IK IS OOK
OVERAL EN NIEMAND DIE IK ONS
KENT VERSTAAT WAAR WEL
ADEM STEM WORDT STEUN OF
STEEN DE DODE EEUWEN GAAN
BIZAR DE HUIDEN UIT EN IN EEN
WITTE DUIF PIKT PEINZEND IN DE
OGEN WIE DEZE KELK WIL
DRINKEN DE VERWONDERING VAN
ENKELE DRUPPELS BLOED DE
LIJNEN VAN EEN ENKELE HAND
DE LACH VAN DE VROUW DIE MET
DE DOOD MOEST PRATEN EN WEL
DE SCHADUW WERD EN HEEN
GING TOT WIND VAN DE BOMEN
GESPREK VAN WATER DE KUSTEN
CASSANDRA TURBINE ELECTRA
WRITE TO ME DE ZEVENDE
ZEEMAN DRON-
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KEN EN DE ACHTSTE HET KIND
ZONDER HERKOMST ONDER ONS
WONEN DE TELEFOON DIE BELT
ALS NIEMAND THUIS IS EN HET
WEGGAAN VAN HET WACHTEN OP
DE STER DIE ZOU VALLEN MAAR
AL JAREN GEEN LICHT MEER HAD
EN DE KRANS VERLOOR JUIST
BOVEN HET GRAF EN DE REDE
VAN DUISTERE WOORDEN DIE DE
WONDEN TRAUMA GEWELDIG
OPENHOUDEN EN DE HAND VAN
GENADE HET SCHAVOT HAKKEN
OOK WEL EEN BROOD GEVEN EN
ELLENDE HELEN MET HET
NAALDBOS GENEESKUNDE DER
ALCHEMISTEN DIE ZUCHTEND
GOUD IN DE KLIEREN LEGGEN
DOODSBLEEK VAN HANDEN
STRAK IN DE VINGER MAAR BLIND
VAN HET WIT ONSCHULDIG
SCHORT DAT DE BLOEDVLEKKEN
VANGT MERCY O LORD VOOR HET
DORP DAT ONDERGAAT DE KLOK
ONDERWATER IN HET DOOPCEEL
KIND TOT MAN EN VROUW DE
WERELD ONSZELFVAN ANDEREN
HET HOUT EN DE NAGELS
VOORTDUREND TERUG TOT HET
DUISTERVEILIGHEILIG TUSSEN DE
BENEN KOM EN GEEF HET WOORD
EN WIJ NEMEN HET WEG WAT TE
VEEL IS OM HET HART IN DE
BORST TE DRAGEN EN ERBARMEN
TE KWEKEN IN PERCELEN
BEZIJDEN DE WEGEN DOOR DE
VOLLE LEGE RUIMTE MIJN IK DE
WITTE POORT WAARDOOR WIJ
BINNENGAAN OMDAT DE TIJD
NIET BESTAAT EN 1436 1951 IS EN
TWEE DUIZEND EN ALLES DOOR
OVER ONDER EN NAAST ELKAAR
LIGT OMDAT ER ENKEL DE RUIMTE
IS... DE DEUREN STAAN OPEN... O
EEN GOEDE HOND...
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shut the door Richard!
well Joe I think we must hang him!
No Jim first try to break his bones
I think little cries of lovely beasts with
toothpains in their lovely little brains...
heaven can wait...
mijn hand o ofri schrijft de tekens in de immense keel van dit heelal
uit onbewogen bloemen gaan wij heen met andere namen
grote wateren waaruit wij drinken dragen de zeven heuvels zicht
een ander oog
een andere mond
een ander oor
een andere hand
de handen die klaar staan in de open monden
trying to break one's bones?
mikt mij het mekka mes?
de kusten staan groen in de wereld van enkele bomen
zij hebben de stem niet
zij hebben het teken hun blad
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wij eten de aarde o ofri uit de hand vol rode wonden
wij drukken ons uit en op de maidenwaters ons niet te verzaken
de wereld is nog onbewoond
de wereld is nog nooit getekend
droog hout en honger
de harde hand
wij gaan bewogen heen in andere namen.
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[I]
nu wil ik een koele woonark bouwen op de dubbele voet van dit leven en een absurde vrede
snijden uit dit heelal op de riffen der angst en op de dag dat een vrouw van een kind wordt
ontdaan en de melkwegen bloedpaden zijn geworden en de liefde regenbogen spant en hoven
opsteekt in de onderbuiken van deze wereld...
de duistere zang van de duistere dood?
nee!
ik heb de treurmars stap voor stap gezongen van dit ik dat ook de triomftrompetten weet te
steken in de stortzeeën die de vork van mijn stem bevliegen en de bittere kiel van de dood het
zeil opsteekt en de jaaglijnen neemt om te verhalen de schaduwen uit naar een licht dat in de
vroomkasten van mijn woorden woont en mij heilig maakt en mij met de geest vertrouwd en
waarvan geen wereldwoord meer weet heeft...
... aan de oevers van dit ik van deze mijn wereld liggen de schaaldieren van de tijd en zingen
vreemde olifantsliederen uit de slurven des doods, waarvan mij de oren ontzind van het hoofd
gaan staan en de wanden van mijn lichaam verlaten en zich gaan gedragen als kraters
zij weten mij een vulkaan
de strophen, apostrophen en catastrophen, de aphrodieten, apodicten en verdicten vinden de
ruimte van een ongedroomd heelal waarin de tijd van mijn vinger en de wijzer mijn haat tot
een liefde zijn ingegaan die de blote bebobvoeten laat dansen op doorluchte gronden van een
bovenlachs lichaam
een altaar
bruiloften bloed pakken zich samen en vergaren een lichaam om ons heen en ik heb mij zelf te
vaak ontmoet om den ander geen vreemde te zijn en een gast in het eigen hart, een vat kleiner
dan de holte van mijn mond
een critisch bulletin
de mens slaapt liggend en loopt rechtop
de geest ligt en slaapt en het lichaam loopt
het lichaam weet niet waarheen en de geest slaapt
slaapt te lopen
een dichter loopt te slapen en zijn geest wiegt de wereld
de wereld slaapt en weet niet waarheen
en de dichter loopt en zijn geest weegt de wereld
lopend te slapen
een magisch dier
ik ken haar wel, zei de man in de doorkruisingen van de nacht tegen mijn
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woord, ik ken haa wel en zij ligt daar ver weg in de wol van een woordbed nu van mijn hart en
ik wil haar de liefde en zij is mij de dood en de ander ook en ik erken natuurlijk de natuur en
de aard van dit gebeuren maar mij niet dit op de boterham en ik niet gek en ik ga met een groot
mes uit nu en snijd haar dat hart uit en eet het op en haar ook en al wat van haar is, een leefhuis
met een geringe woonruimte en zij is terug in mij en de trots van de hanekammen om mijn
vingers staat die het deden dit worgen en uitsnijden en die de hijg nu ook voelen en over de
ruggen tasten en muziek zetten op de kruisbalken.
een hymne
een feest in de mond van een ander
de stem van het stilstaand verkeer
een voortijd
een natijd
het volk neemt het brood, de traan en het mes en snijdt lachend de dichters stuk het volk eet
het brood van de oorlog, trekt het mes van de naaste, neemt de lach en de tram en rijdt zich te
hoop te volk en te pletter de dichter eet waanzin neemt het mes opent de aders zet het verkeer
stil en legt zijn woorden op straat
een wereld
dit is gruwelijk deze ruïnes van mijn banden die dat wilden bouwen en nu ook nog voorkinderen
moeten voeden en al wat er aan bloed en bloemen vloeit door de vaten en wat een mens het
diepst bepaalt en overspeelt dat is ik en nogmaals ik en de wereld die daarin en tegen is van
steen gebouwd een graf in een kloppend hart, de koordbreker van gefaalde goden en de
geheimzinnige onkenbare blijdschap van een jojospelend kind... ja, een huis met een jojo
een feestschip
waarin alles gewoon doorgaat, zei de man, dat er dagen zijn waarin niemand ons nodig heeft
en ik gewoon maar loop met een lichaam in mijn benen en waaiers koop voor meisjes met
zwarte ogen en een wrong in de haren en lege handen opsier met een enkel onnozel woord dat
zij niet weten, de handen niet en het meisje niet dat daar zit en ook liever pingpong over de
tafel gooit en de ballen over het net, de springende maan in haar handen en kleine hondjes die
haar oren vol blaffen en haar ogen poezenzwart diep die de flits van haar nagels niet kennen
en de blik vastheden schenkt en de mond is de staart van een ander mens om wat de neus nog
vangt in de dwang der borsten tegen een zwart hemd meer dan de pen kan geven die zich wit
weten en eeuwig weerkeren over de bladeren der onrust in de dreun van het ontwakend ochtend-
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bloed dat vastberaden aan de ramen van haar slapen staat ook niet om te weten natuurlijk al
zou in tandenborstels dit bestaan vergaan, zij kan ten allen tijde zijn:
de totem de taten de tong en de taal
de dominerende priester met smalle witte voeten
de pijnpij die de heer draagt
het leder driemaal zich zelf van de schoenen
ik wil een woonark bouwen, een koel huis waarin de moeder woont en het kind jojo speelt,
maar ik ben een geestverschijning, een verlicht despook die niet is tegen een wereld die tegen
zich zelf is, maar een leefhuis zal zijn voor wat er ook in de diepste nachten der voorgeboorten
woont die zich zelf zijn en uitsteken boven de wind der tijd en zich zelf genoeg ook al staan
alien gechoqueerd te kijken naar het drama van zich zelf dat openbaar wordt en daarvoor moet
ik mij buigen over de altaren der vergoorde wanhoop en de stevige vloeken die de kerken
torenspitsen verleenden en de druppels bloed tellen die kathedralen bouwden of pyramiden
opwierpen aan de woestijnranden van dit leven, waarin geen boom meer groeit en wij kunstmatig
ademhalen en insemineren en een seminarium ook al het plastic duldt en de schreeuw van
donderjetten godseigenbloteschoorsteen binnenvalt
alles wat gezegd moet zijn
dat de geest alles is en het woord bergen verzet ook al bouwen vuile handen auto's met
onafhankelijke voorwielophangingen...
we schieten touw te kort mensen om alles de das om te doen wat ons wil smoren en van de
pleinen van dit leven wil jagen
zeker mijn huis woont vol wraak
en de muren staan stijf van de haat
maar wat het bewaart is het dove oor van klankbord
dit ontankerd hart waarin de wereld woont en zelf geen berghok heeft, dat nog de vuilnisbakken
der burgers buiten zet om in hun ogen de laatste blik van gewoon maar schoon zijn te zien en
rein buiten de tijd al stinkt hun woord van ongewoonte en is hun mond niet uit te voeren op de
schepen der verbranding, al staan zij open en zinken zij iedere dag
die liefheeft moet wel vloeken uit de anus der tiiden
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zeker dames en heren wij zijn in de tijd en hebben kerken opgericht en pastoors en dominees
het leven geschonken en het recht ontworpen en wijn gedronken en gezichten gezet en de tong
laten klakken naar het hoge en het lichaam gevonden en er brood van gegeten en altaar
gesproken en op beluifelde stoelen gestaan en tabernakels gesteld en geld over de balken
gesmeten en nog grotere kerken gebouwd en de goden in stenen verpakt en weer geld gegeven
net in de zwarte zakken die de vingers hielden om de zwarte stok en god's buik stond wagenwijd
open dag en nacht en karren gezangen en mis galmden in en uit en wij waren in de tijd en
kwamen te laat en komen nog
ik voer geen polemiek met dit publiek
ik weet mij heel ver in en uit
ik laat iedereen kaas eten al zijn ze ongerust
de penis stoat eeuwig in het oog van de goden
de pieken van kathedralen hebben enkel het steen en de vorm gemeen
ik luister nog liever naar de galm van een gewoon menselijke stem en het amen reclame van
dit ho vi de mi ba van dit leven
ik heb ook geen kerkers gebouwd en laat niemand sterven van honger en spreek het woord van
u allen
en als ik zeg het was een vrouw van wie dit al geschreven werd dat ik tot u richt en dat ik haar
u de buik omkeer en het hart uitleg dot onkenbaar slaat op de pleinen van mijn adem en zon
geeft en wegen en een schaduwlied en dichters open- sloeg en inhaalde langs duistere lichten
het pad om te gaan en zovele ogen het droomkussen van haar hart bood om zacht in de dood
van een zin te zinken en nooit meer op te staan en de tijd en de liefde zong uit de eeuwigheid
van een dood vers...
wat dan?
kom laten we een coöperatie stichten en ons verheffen, want het volk stinkt zegt men, zeggen
wie, zegt wie terecht want wie de stank weet van zijn eigen volk in zijn eigen mond die de
woorden leeft van een dode gemeenschap en lijkenlucht een leven geeft nieuw en een beeld tot
de gaande benen boven bloten witte voeten en schrale lijven drenkt en borsten aan platte
vrouwen opricht... die hebben de dood overwonnen en kinderen het lachen gegeven en een tram
om te spelen, die weten de moeder in een harde hand vol geld en schuiven schoorstenen liefde
uit in de meiden van de lachende wind...
niets zal onder deze adem verdorren
wat er uit en in u komt en gaat geef ik stem
ik laat u niet sterven in een verhaal
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u sterft gewoon op bed en op straat
dit is gewoon wat ondoorgrondelijk is
maar het weten woont in mijn huid en zingt mijn stem
/ u laat een proefballon in mij op, vloekte de man /
en dit is Saturnus en dit Urbanus en hier beginnen de Beren
/ allemaal kunst in beeld, jongens, zei de gids /
en het is zo dat er overal mensen wonen en ik dat weet
onszelf en het heldere water vol vruchten
of een lichte eenzelvigheid die ons de weg wel wijst
dat is gewoon wat altijd ondoorgrondelijk is
zie je dat is wat ik nodig heb de schijnwerper van een ander in mij, zei zij ook al ligt jouw licht
over de wereld mijzelf en kennen doe ik mij niet ik zoek een openbaring ik weet niet welke maar
een die niet zo maar gewoon in huis woont, maar iets dat mij ergens weghaalt of uithaalt en
dat dan zegt, zie dat ben je nu ook al is het een nachtbeer die mij vreten wil dat geeft niet en
mij graven onder mijn rozen geeft, want ik weet wel dat ik die heb maar die woorden die ik niet
zeggen kan en dat gebaar van mijn hals dat ik voel maar niet zie dat zou ik willen hebben in
mijn handen om te bekijken en ook wel te spelen dan zou ik het misschien weten want er is
zoveel in je zelf dat je 't onmogelijk kunt kennen en ook niet allemaal dat je zegt dit is van mij,
hoewel het moet en weet dat het nog van vroeger is uit een oud huis waar je wel uit wilde en
dat je meedroeg toen je wegging en nog steeds die muren ziet je kent het wel als een delirium
tremens of een doodenge film waardoor de beesten lopen en blaten en een afschuwelijke stem
krijgen en je wegrukken uit je eigen voeten waar je toch op lopen moet en die je ook ziet - je
eigen voeten zie je altijd - misschien dat het dat is, maar toch dat andere dat in je leeft en
waaraan de rekbaarheid gewoon elastiek geeft zo je 't wel kent dat ik heb gehad eens toen ik
over de straat ging en menstruatie kreeg tussen de mensen en niet weet waar je je bergen moet
al is het gewoon en heeft iedereen het, maar dat weet je zo goed als bij de eerste keer dat het
eens komen moet, maar als het er is dan en zo is nou alles in me: ik weet dat het komen moet
net een grote alomvattende ziekte waaruit je beter wordt en wegloopt met een nieuw gezicht en
wat grotere ogen zo uit die donkere maan van je jeugd die je hebt gehad en geen snars begrepen
zelfs de gewone menselijke stem niet zou dit dan toch gewoon zijn het mensworden van over
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de dingen en niet er meer in en ook over je zelf, zijn dat de vrouwen eigenlijk die van wie ze
zeggen dat er een licht uit schijnt en dat ze lopen door het licht alsof ze nooit dood zullen gaan
want dat weet 'je toch ook en we gaan gewoon verder, niets aan de hand, maar alles er in en
o god wat knijp ik hem tot toen ik je voor het eerst zag je weet wel bij een vriendin die toen al
heel ver weg was en je dat jasje droeg en mij door de regen bracht, ik geloof dat het die hele
nacht toen geregend heeft en ik het hoorde in me ja dat was wel het begin en 't was heel mooi
en je was een kasteel en een roofheer tegen de duivels die mijn huis bewoonden al voelde ik
ook wel dat je nog veel moest leren en dat hebben we mekaar ook gedaan en 't is altijd goed
geweest en nooit wat maar de angel van veel en goed wonen hebben een derde eenzaamheid
gezaaid net een nieuw stuk grond en je hebt er niets meegedaan want wat ik er ook aan bloemen
in zette ze gingen dood, weet je nog wel, we zeiden je moest eigenlijk een boom in je huis kunnen
zetten zo'n vegetatie om naar te kijken en je aan op te hangen zeiden je ogen dat weet ik trouwens
niet zeker je kreeg wel dat verre in je ogen soms van een kind dat we ook al hadden en ik wist
niet meer ik weet niet meer, o god ik weet het niet meer...
ziet u zo denkt en voelt een vrouw als zij zegt gewoonweg even wil je thee in schenken
dit zingt in de duistere schede van mijn hart en legt kleine lasso's telefonie over
u uit
er komt een man op een gegeven? ogenblik en zegt ik vraag uw derde eenzaamheid
ik bezoek u terwille van u zelf
tenslotte komt zo'n man en je geeft hem brood omdat brood niet alles is
en dan neemt deze man een spade en gaat graven in zijn eigen hart
hij plant er een klein boompje, een zaad nog
maar het zaad sterft niet
zal het vrucht dragen
hij neemt ook zijn kunstmest en bestrooit het zaad
zij schenkt thee en vraagt wil je ook thee
hij zet zijn zak met kunstmest weg en zegt graag zal ik even
dit is een donker werk geweest van mijn duistere handen
ik denk dat ik niet ben die ik zijn kan
juist
ik denk ik ga even aan de berm van de weg liggen want je kunt nooit weten
heb je wel eens remproeven afgelegd vroeg ik
niet om te klagen hoor!
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gleich wohin wir gehen
dan valt er een woord en wordt de kamer wit
en ik lees: dann wird es offenkundig was Wodan murmelte mit Mimirs Haupt
ook van de strijdbijl stammen
en de ingwa-eonen of te wel de unheimlichen
en toen wist zij dat een onbekend en vreeselijk machtig god verschenen was.
wilt u thee, dames en heren!
de volgende vraag is nu is dit een mogelijkerwijs voortijdige blijdschap of een bliksem die een
onweer duurt of houdt dit onweer nooit meer op wie dat weet is een held en heeft de macht
meer dan alle goden te zamen die ook maar om de schoten spelen of het niks is en de goddelijke
bestiering der nieren op de onmenselijkste tijden ter hand nemen, stenen zaaien de gang
belemmeren en sterren uitsmijten en vervolgens gaan schreeuwen uit een vergeten hoek in het
bloed...
wie van u heeft er nooit iets vergeten?
noblesse oblige
pauplesse souplige
nee ik heb nooit remproeven afgelegd, zei hij later
wij willen in het licht wonen, denk ik
ultimamotummovies die bijstand krijgen draaien het perpetuum mobile mijn hart verstond het
niet wat het had moeten verstaan namelijk dat er een afweren is op het juiste ogenblik maar ik
wist wel van dat afweren en ik dacht laten we niet klein zijn in de eenzaamheid van slechts één
linkerhand die toch ook wel wist en al lang dat de wereld niet zo voor hem gemaakt was en het
leven niet te vangen in de duimschroeven al weet ik de vlucht van eenzame vogels
en de bewaarschoot van vissen
en dat er enkel nog de zee is
aan weerszijden van de demarcatielijn werden 20 000 vredesduiven opgelaten en dus zette ik
offerblokken op met rode en zwarte doeken bekleed en de dieren stroomden toe in groten getale
en het bloed stroomde en de wereld werd leger dan ooit...
en roder...
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[II]
en ik voerde met het woord alles vlot in de ankerkuilen van mijn ziel en liet kluivers uit en
wierp zalmzegens om mij heen, maar het mes dat ik altijd draag in iedere lach sneed
zwaaiplaatsen open binnen een dicht huis de blinde muren van mijn hart en wie er binnen
kwamen wilde ik rood overtuigen maar het bleef een vaal groen met grint in de stem en dempers
op de romplichten de doorgravingen gingen niet door en mijn eenheid sleepte zich door dikke
fluitende mistseinen alsof er geen dag meer bij kon
toen was het ook, zei de man, dat het mij niet meeviel in de buitenhavens en ik de hel verlichte
of ook wel de schaduwaangedane gelegenheid zocht binnen de begrensde riviervakken die
sommige harten eigenzijn en idioom worden in ieder die binnengaat: persoonshavens aan de
linkeroevers die de rechter niet ziet en dan zit je daar als een water dat tegen de bergen opstroomt
en vette gelaten verschijnen en vertellen uit de lerenlappen van hun lijf wat er had kunnen
wonen als ze de huizen hadden weten open te houden... nu ben ik een gekoppeld vlot hoorde
ik gieren in 't jamajka in en lees de piktsjur poost en zie de feks of laif omme heen van have a
fag of have a fuk en wat er dan schreeuwt onder de huiden en opstaat tegen de muren en weg
wil dat geven de ogen ruim uit de schoot...
ik ben je niet vergeten
zij zegt dat zij mij niet vergeten is
en ik weet het nog ook een sintelpad onder een scheve maan
en het was in mijn rug
en mij ook overal
nee, niet vergeten je weet wel mijn ogen zo groot
ga maar liggen lieve
wij lagen en hielden een mes boven het oog
dat mes was de angst, zei zij
ja: zeven vogels in de herfst maakt nog geen hand
mij liepen pluizen over de tong
ooooh
/ een zalmzegen met vaste spil /
er woont kornoelje hout in mijn hart, lieve, zei hij
ik zet kanalen op
/ o geef het woord een hart in de keel /
/ laat ons niet isolaat /

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

196 (14)
ik heb mijn woning geheel overhoop gehaald en zag tandfilms draaien die de lach versomberen
en let op de haren stond er dan of herensinglets of charmeuse damescombines of het weer blijft
nog net als de komische cascadeurs en slangenmensen of de parijse poezieën van mouwen als
zuivere wassende manen en de dunne tailles en het manderijnenkraagje en het bewijs van afgifte
en de huishoudkoelkasten of de huwelijken enzovoort... de grote vleeslade kan geheel
weggenomen worden, zeker en kijk naar de afwerking
open die deur!!
een hartelijk meisje uit de maan
een simpele onbedorven jongen
zeker ik weet het nog ik ben het niet vergeten, ik heb graan in je gestookt, zei de man en zijn
vrouw liet hem vermoorden, zij liet de kellner door de achterdeur binnen om wildebeest te
spelen en landzaad te zaaien en verbeterde toverlantaarns op te stellen en zij beoefende de kunst
om de tijd naar de schaduw te bepalen tot een zuivere schrijfzucht haar overviel en tot netelplant
zij werd...
zie ik zou jullie geestgrond willen zijn, want de moeder woont onder deze aarde en onze voeten
lopen op haar en zijn panisch van het brood bevangen dat de mond doet zeggen: vandaag wordt
iedereen berecht! maar ik weet dat er soms grote en dikke en zachte mantels opengaan uit de
aarde die zich om de blote schouders van een man en een vrouw leggen en hen de brandende
kaarsen al in de hand hebben gegeven en heilige vitrines in hen openzetten en het leven dat
geven wat het in wezen heeft dat van de koningen die runenschrift op hun hoofden dragen, geen
boeken lezen, maar met één gebaar van hun handen het zevenhart bloot leggen en een openbaring
in de ruimte slaan zoals het schrift is op hun hoofden... een ongeschreven droom die het leven
door alle levens houdt een merkteken dat geen wereld ooit heeft verstaan en waarnaar te zoeken
zij meende dat het tevergeefs was zo dacht zij gemakkelijker om de rookpluimen der nijverheid
op te zetten en het beeld dat wroegde te verduisteren van dit is onze wereld de wereld van ons
die wij gemaakt hebben en waarin wij graag sterven... maar die de mantels dragen en hun gang
tertiair en bovenwinds gaan staan vlammend op de rookzuil als offer,
zij zijn de koningen die niemand ziet en alien met schrik bevangen
zij lezen hun rijk uit hun blanke handen
ik lees zo zei hij tegen zich zelf alles uit het wit van mijn hand
dat is een kosmische ruimte
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ik kan er wonen
ik zou in je hand willen wonen, zo zei zij
hij keek en zag BV - beata virgo, gelukzalige maagd
ik ben wel een strandwoud zei hij
hij keek opnieuw en hij zag achter haar hoofd de mangrove groeien
mijn moeder zei zij had een wortelboom in haar huis dat is: een mangrove
lieve ik was je wel een woordenboek
en wat er geweten kan worden
ik verzamelde je dromen en droomde ze je van de trap op en of en de straten te nauw voor de
auto die kwam en je voeten op rood en het kindje dat naast je bed kwam staan en de foeten die
vielen waar je ging en wat er uitstond aan roodslagwerk in de nacht of de lach in de glazen
kistjes die je zag bewegen niets dan een mond met een klakkende tong en wat er stond op sterk
water binnen de stolp van een voze halsomklemmende hand, levenloos en zonder genade waar
de schreeuw om schrilde uit de nacht van je tong...
ja, zei de man, Artemisia kende haar gemalin Mausolus en wat hem bewoog in het zweet van
duistere nachten, vogelbevlogen en uitgewoond... zij schonk zijn graf een Mausoleum en kerkerde
zo de nacht in die zonder genade is voor ieder mens voor man en vrouw
en daarom is de samenleving een kerker die de ruimte een vat geeft om in te wonen met wanden
ondoorzichtig en wetten die niemand ziet de vijfde betekenis van ‘psyche’ is: grote. tussen twee
standers draaiende spiegel
mijn eenzaamheid is mij vaak een zwart gat in een heldere dag vol wartaal die mij magisch
maakt in het eenvoudigst handelen aldus: omdat ik geen slecht nieuws meer wil, krab ik mij
zes maal
mij zes keer krabbend vermijd ik mij het slechte nieuws
kent gij mij???
in staat van de heilige geest!
het laatste woord ‘wie kent mij, ik ga op reis’
mijn hart is gestolen en gaat niet mee
in staat van de heilige geest over de weiden
toen zat ik zei zij daar zei zij zodat hij mij zei zij niet zag zei zij het mes dat ons allen de keel
afsnijdt, een stenenpad om tot de tekentafels te geraken en driemaal de zevensnaar van liefde
tokkelend met de hefbomen der wreede vermoedens omtrent een hart dat een houten hoofd op
de lippen draagt en opzet in de ziel van onschuldigen

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

198 (16)
op termen van gevoet van gelijkheid zei zij
zij is iets anders dan ik voel, dacht hij
het is iets anders dat ik voel, dacht ik
ik voel mij al het andere anders en alleen
5 cent denkgeld voor iedere seconde!!
mag ik je de rumba in je lijf dansen?
en het mes
en lachen omdat ik mis in de pest van het andere geloof
en de mis
zal ik de wissel overbalen en je blik verzetten?
en snijden
je bent een engel, zei hij
verzegelring wat ik van je denk te zijn
curatele?
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[III]
door de gang van de tijd een contragedicht schrijven!
maanschijven opsturen in het museumoog van een droomzegen
daar lopen grintpaden door ieder wezen
en dit wezen de essentie kraakt grint
en het grint gooit goten van licht open
en de goten lopen het licht in een gore mond
en de gore mond kleedt de liefde uit tot BH-geboden
en de geboden geven de lege blikken rond
in staat van de heilige geest!!
en de lege blikken houden de hand op
en de hand eet een leeg spook, staat stil en gaat voorbij
en voorbij in de nacht schildert een groot dier
en het dier bespringt het oog van buiten
en het oog wordt innerlijk
in de staat van een heilige geest!!
men kan zijn kerk in de duinen plaatsen en de vogels de vrede van een zee laten zien en de
kudde een badpak aandoen om schoon voor den heer te verschijnen en de maagd ontkleden en
de knaap de wegwijzen met de taalvinger omhoog van wat gevonden moet worden en onze
kinderen gewoon slachten met open mond en uurwerken opzetten in de verdorde schedels en
zo het hart omzetten om de tijd te meten
maar geopenbaard wordt er niets!!
het geweten een gelijkstroom?
en kortsluiting het stroomende bloed?
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en nu is al het werk telaat zeiden de mensen want zij zagen vreemde verrijzenissen gebeuren
uit de gedaanten der grond die zij in het geluid dat de machines maakten gemeen hadden en het
de duimschroeven uit diepe levers sprak die de knieën een afgrijselijke lach aandeden en zwarte
vruchten in de ogen legde van degeen tegenover de ander in aarde onwennig en kregen de angst
uitlieten om ook nog het laatste te zien de paarden misschien van een zeker steigeren uit de
wollupstere mammouth hun stad zo onverstaanbaar in de dikke huid der eeuwen en de pleinen
van zijn buik zo boekvol licht en de luiken zijner oren zo hoog ontloken voor een aards geluid
dat aanschuift in de vele treinen genot binnen de grenzen van het gebrek aan adem
mijn buik is groot sprak de mammouth
een chambre à louer, madame?
je straten zijn engelenhaar, liefste, zo mompelde hij
statement of mind, sir?
een inleiding tot een bestaansrecht
en pluimen op de rug dragen
en hanekammen in je ogen
en wijzerplaat van een gebrandschat hart
de adem van iets anders
van het liggen
een peleton staat klaar
het front van zwijgen in de vaas van een lichte resonans
het goddelijke zelf
wat ik in je hoofd wil planten
een vrouw in de vegetatie van haar lichaamswegen
onsterfelijk omdat ik dood kan gaan iedere dag
een voorbeeld van een vrouw
een vrouwenbeeld van voren, zei de stem van een ander in hem
op je achterhoofd gevallen?
over de rijweg de lichten op rood en zich groen aanstellen langs de kade
welke boom is hond genoeg om op gelijke voet te staan?
ik ben een witte muur, fluisterde hij, die de dieren voedt
een gat dat diepte heeft
een draagbaar bed zou zij mij zijn
naarmate God stierf in de mens ben ik zegel en toegang geworden
de uitdrukking der wereld
geen tijdsverschijnsel, maar een handvol kinderen
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de ongeborenen!!
van overal
de vliegtuigen schrijven in de lucht zei zij het leven is een grote broek die alleen gaat en niemand
laat wonen, een ultimatumbroek van wie niet alleen kan gaan moet de naden tellen en de vlinders
die de schoot bevliegen die het recht hebben van open en dicht en de esothere isothermen
ontdoen van een geheim waarin de psyche woont als een mens in donker brood bijv.: het
zinsverband binnen een autoongeluk
het verschalen der liefde
de eerste ademtocht van een mens
ja, ja wij zoeken naar de appel waarin wij wonen
gooi hem er uit, zeiden zij die zeggen dat zij kunnen zeggen te weten
er valt nooit iets af te sluiten wat dicht is
een grote intelligentie!!!
ook de sjah van Perzië Ben el Arab wilde hangende tuinen en ging tot dat doel natte doeken
op zijn onvruchtbare borsten leggen en liet taboespek aanrukken om de gronden zwijnsvruchtbaar
en vet te maken en liet ook charmandalah komen de gewichtsheffer om deze op te heffen
en die er nu wonen O Grote Sjah?
die hef je mee als educatieve mest
zij willen misschien beneden blijven wonen O Grote Sjah
zij wonen ook nu niet en laten zich eeuwen mesten
en wie moet Uw tuinen bewandelen O Grote Sjah?
je bedoelt zij stinken van zich zelf?
ik bedoel ik kan niet hun lucht opheffen Grote Sjah
zij zijn het vaste voedsel
de wreedheden der weelde doen ons gewichten aan O Grote Sjah
zet geen binnenplaatsen buiten, broeder Charmandalah
gij verwart O Grote Sjah de betekenis en de betekening
en gij overziet de weelde die de vorst van strijkijzers voelt
genade O Grote Sjah ik val op mijn verduisterde lippen te pletter
ze was mij een atlas, fluisterde hij
en hij heeft spoorlijnen in mij aangelegd, dacht zij
en ik dreg naar een onderkomen
/ anyhow our auntie is a good nurse, said the other /
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[IV]
die wolken ihres wesens schimmerten mir vorüber, zei ik, dat wat nooit overgaat en de
rivierzanden van mijn ziel bevrucht met weemoedige wasschijven waarop de stemsnijder de
woorden der twijfel een huis bouwt - dat deed hij al eeuwenlang een mensen leven - getuigen
van een geteisterd achteroog in de weefselen der blindemuren om inzage te verschaffen de
ja-en neewoorden de koptonen en de waterrichtingen binnen de eigen nagalm, dacht ik later,
maar wie weet waar de geulen het gevaar openleggen binnen de stereometrische geluidbollen
tegen het dove glas van een dicht waterhuis of ook wel goden ontrollen aan gewone straatklinkers
de tufstenen der zichtbare wereld die tenallentijde opvorderbaar zijn binnen het wrakste
getimmerte van een geest of de vaste fotografieën in de annalen onzer handen, gewone
mensenhanden die het brood houden en soms liefde verwekken in andere mensen wel de
vroedvrouwen van deze regionen de regie van veel ziel in de vingers de klap die doet ademhalen
van altijd weer wat er gemaakt wordt en komt langs het mes en de tangen der verbeelding: een
zwijn van geest, een god, een heilig dier dat in mij alles mijzelf en allen bewoont en beweegt...
ja sie schimmert täglich vorüber
die schimmer geht täglich vorüber
bonne et belle
et éternelle
je bent de blinde vlek in mijn woorden en de zwarte maan van verdriet draag ik in mijn handen
de taal en je blonde armen leggen etsproeven af in de ruimten mijn lichaam en de bloedrode
verkleuringen van je pupillen klepperen castangetten in de beschroomde leden van mijn liefde
en je had dan vaak het kalioog vol met het natuurlijke getal dat je hart doet slaan en het somteken
van al je gebaren...
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[V]
mijn benaderingsmethode deugt niet, fluisterde hij
ik lever je wel een zeldzaam werk met dit aardmetaal uit mijn hart gegoten met de kernlading
die ik als een watermantel van mijn wereld om je schouders gooi dat om je de verschuifregels
te leren en de nevenreeksen die ontstaan in het bloed en de onverzadigde verbindingen die
blijven bestaan en die ik uitput en uitwerp als een geheel nieuw periodieksysteem van bevrijde
constanten uit dit leven mijn leven dat ons leven was en is en nog is en nooit anders kan zijn
dan dat systeem met die elementen dicht opelkaar in kleuren aan de zelfde wanden van dit zijn:
een compleet getal dat jij schrijft en bent op dit blad mijn hart...
mijn benaderingsmethode deugt niet, denk ik
zeker wij waren ons een grondbegrip, riep een man in mij en ik was jou en jij mij een beginsel
van erotische flamencas tot in de toppen der ziel waarin wij onze ruimtekrommen trokken tot
de buigpunten van het ik onzer beiden voor het bepalen der gelijke wortels die uitgroeiden tot
wonderlijke asymptoten die melk uit de raaklijnen verzwavelen tot de grenzen van het grondtal
dat 2 = 1 zou zijn en zo schiftend de schacht ons in joeg tot de scheiding der wortels die de
grondslag reëel mag heten en ook is van de verhoudingen in de wereld die de cijfers draagt om
te kunnen tellen en schuimaarde levert aan ieder die meetelt en luistert
moet ik mij nu verkleedpartijen gaan oprichten?
de winners en de verliezers gaan ons de weg die wijzelf
en ons samen in ons niet hebben afgelegd omdat dat te geloven de
winner en de verliezer te wijs zou moeten zijn om niet de dood te
moeten geloven in zijn woorden die als zijn handen leven in het rood
van zijn bronnen hun hart
wat wij gaan is de weg
en niet een kist om te garen
geen vergelijkende gezichten in overmaat
maar;
hogere afgeleiden en extremen
de limieten oneindig onszelf
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en wat dan nog vroeg de man zich af en streelde een oudegrijze kater die zich zelf zat te spinnen
in het licht van de lamp dat hij uitriep over de glans van zijn huid en zich zeer nadenkend de
domheid aflegde van de vraag waarom zo mooi ik onder dit licht en hij zich zelf natuurlijk
genoeg en over de mens heen in de spiegel die daar lag en stond tegen de wand en de mens die
daarin lag en de pen hield en een stuk van zijn huid beschreef en niet kon spinnen dat weefsel
zichzelf zo geheel en meer dan genoeg als mij ik deze kat die de spiegel ziet en niet weten dat
denkt de kat... zei de man zich zelf
de benaderingsmethoden tot het menselijk hart zijn, zo zei een wijs man, vervormingen ten
aanzien der wortels om zo tot de gelijke te komen in het begin omdat het te jong en te klein niet
het andere verdraagt naast zich zelf en bang is voor X-assen der vertwijfeling en grenswaarden
zou oproepen daar waar het grenzeloze geschreven staat in de wisselende bewolking der ziel
die de revolutie is om niets te sparen en de haat niet wegwerkt die ook het rustigsamenzijn van
kat en lamp en spiegel op een gegeven ogenblik de dood wil aandoen die zich niet wil laten
doden tenkoste van zich zelf door wie of wat dan ook en dan de knuppels grijpt en het hok
onveilig maakt binnen het hart waarin alles zo mooi lag naar het meende en niet meer de rust
gunt waar de revolte de vloeren reeds had opgebroken of het nu te volgen was of niet en wat
de gevolgen waren of niet en of niet de liefde gebroken kon worden en of niet het huis omviel
en wat ook meer nee niet om alles te laten vallen maar om de grenzen het ongelijk te geven dat
zij aan stilstand meenden te kunnen trekken in een mensenhart waarvan de beweging de essentie
is de eindige beweging die haar onsterfelijk maakt omdat zij sneller moet leven dan de natuur
van een boom of een schildpad een diep schildpadden leven waarin niet alles wat kostbaar is
binnen enkele kalenderjaren verbrand wordt maar waar de leeftijd gelijk is gesteld aan de eeuwen
der bergen en de ravijnen der ziel zijn opgevuld met een bovenzinnelijk en licht water en waar
de daad van twee lijven gedreven wordt door de duur van vele geslachten tot een eindeloos stil
en oceaandiep orgasme van hergeboorten tussen de verschrompelde handen van de menselijke
tijd en in het exosotherisch omhangen zijn van de tropische regens der groene oerwouden van
boven en onder water die deze de ziel geven om nooit meer dood te gaan en te snel leven en
hun de stenen onsterfelijkheid verlenen die ook een gekanteld stuk rots door mensen hand in
het interval van de tijd gerukt en beslagen tot zijn beeld nog heeft te midden van de wateren
die komen en gaan maar de tongen verstijfd staan bij het aanschouwen van wat uit menselijk
nul-
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punt tot genade en ongenade aan grote begeerten over zijn tijd kon springen om eeuwig in zich
zelf te staan...
het is niet de liefde
het gaat niet om de liefde
het is mij de macht meer dan liefde die mij de wereld onder mijn handen legt
het gaat niet om de wereld
het is niet de wereld
maar al wat er is eronder erbuiten erboven erin
wat maakt mijn hand van de wereld die is ik die is alles en wat er is ik wil de limieten
doorbreken en het licht geheel zien en door alles heen en de bloedlichamen kunnen tellen
voorzover zij de liefde bestemmen en voor wat zij de haat kunnen geven en voor zo ver zij de
god mij doen in het lichaam die ik ben en kan overzien wat ik schep in mij en de anderen en
wat er gemaakt wordt wat ook wel niet hoeft geteld nooit kan en waar de hoop leeft, maar niet
het gehoorcentrum want het horen is enkel tehoren en hoeft niet geteld en kan niet gezien, wel
een oog in mijn oren zo het kan en een oor op mijn tong zo mogelijk en een kleine verandering
in wat ik meen te zien wat er is in ons en sommigen die er de last van dragen...
ik heb haar lief schreeuwde de man alleen in de nacht, in het duister huis van het duister
voorhoofd van een dronken man alleen op de straat die de keien bewoog zonder weten van
voeten en zijn passen onbekend een weg gingen een gang door het leven van een zwarte vrouw
die voortschrijdt in de ontvolking van zijn ziel en kruisdromen staan hel op en worden hem een
teken ik zal een mythe boren uit eeuwen zicht en schervengerichten bouwen binnen de poorten
van mijn voorstedelijke ogen en een storm van levende dieren losschrijven met de kleuren die
blinden dromen ik weet soms gaat een man in het luchtledig slapen om verweg van de dag een
aromatische taal uit te slaan waarin de lens van zijn tong een dichte neerslag legt van de
scheurmaschines die zijn hart dictaphoon zijn en loodkoliek zijn darmen en tweeklanken binnen
de kimduiking van het schotschrift dag en de overfiguratieve stelsels die zijn zevenvinger
opwerpt binnen het stempel nacht waarin alles woont
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laten wij geen steden meer bouwen
laat ons de erectie van wonen in de valleien van voorwereldlijke landschappen
de steden zullen wel gauw verdwijnen, denk ik
het huis van de liefde is te nauw
de landengten van mijn lichaam kunnen nergens meer wonen
de wereld is dicht geraakt binnen het technisch verkeer van een hoofdmelodie
mijn figuratieve handen hebben een moederschip te anker gelegd als een waarborgbank binnen
de som van geruïneerde steden en wat er aan ongedierte woont heeft een kleine voorhof gevonden
binnen de ingerichte rioleringen die mijn ogen voorzagen want er is niets verloren gegaan en
er kwam niets bij en wat er nu gezien wordt op de telexstroken van het dagelijks netvlies tussen
het zwart op wit is dat wat nog nooit gelezen werd is wat is tussen de regels is wat is de essentie
van het onzichtbare wat er is en leeft in de monden ons ik op de tongen het kind voor de deuren
der woningen op de straten binnen de handen der vrouwen die wassen wat er is aan lakens en
fruit op de wereld om het wit te behouden der vruchtbeginselen dat alles wit mag beginnen en
ingaan binnen de grote monden die de deuren van dichte huizen zijn en de grote intimiteiten
bouwen waaruit men een voorwereld kan lezen groter tijdlozer dan dit verduisterde stelsel der
zon en eb en vloed nog enkel de verschijnselen zijn voor de maan der verliefde kinderen met
het zeilschip der palmen in hun handen om het roer te houden binnen een stil ontroerd weten
van wat hun hart de melodie is uit de verscheurde wortel van een lavaboom die hun huid stolt
tot wat zij zijn binnen het witte licht
ik zal deze mens een groot gebed leren bidden riep een man in de nacht
een benaderingsgebed van wat hij liefheeft
een vergelijkingsgebed eerst
om te zien wat het is: een katharsis
en dan het gebed van de schaal die gewogen wordt
de zang van de naald met het oog
de vrouw die men liefheeft binnen bidden
bidden te vergeten wat men liefheeft
een lift en een gat en de ruimte van alles
dat
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dat hij nog niet thuis is dacht zij en al zo lang en wat ik voor hem op de tafel heb gezet en te
dampen over de drempels der schotels die ik klaar heb gezet op de tafel en tuin van mijn lichaam
bij wat er opklimt tegen de muren en langs de boom een wegt zoekt en licht wordt op het blad
aan schaduw op de grond nee de kiezels kraken nog niet wel wat er aan kindervoeten speelt
met de bal der verbeelding over de stoepen van dit vreemde geluid in mijn hart waar het bloed
woont en stroomt naar alle richtingen in mij zelf met het portret in de hand alsof ik de wanden
bekleed met mijn huid wat er leeft onder ik weet het soms niet in dit wachten de vrees die er
aandoet in de bel van het onbekende die klinkt soms wel even zo dof als het mes in de middag
van groente te snijden op de plank die wel levens is zo besneden en wel gevoegd in een keuken
met witte kastjes wat er ook gebeurt hij moet altijd thuiskomen nu de krant er al is zal het niet
lang meer duren maar door dat vreemde in mijn hart dat hij niet kent nog niet na zoveel jaren
dat is wat mij bang maakt dat hij weg blijft omdat mijn hart het niet zeggen kan er is zoveel
wat er niet te weten is en ik kan niet, nee mijn jongen blijf nog maar spelen hij is er nog niet
hij komt zo nog even en ik wil het wel zeggen maar mijn lippen mij zo strak soms bewonen
ook wel van bang zijn om het niet te kunnen en zo komt het er niet van en wel en enkel de vrees
iets te breken vanmiddag weer een kop zijn kop om de soep uit te eten verdomme de soep is
zo heet ik kan het niet drinken ja niet te begrijpen zo voorzichtig ik ben maar in de kleine ruimte
dit huis is te klein voor ons zie je ik hoop maar hij heeft nu gevraagd en geschreven op die
advertentie ik zag er nog een vanmorgen op het raam bij de kruidenier mijn portemonnaie bijna
vergeten o de toonbank maakt mij zo zenuwachtig dit leven van wachten nu moet hij komen
de toonbank altijd maar tonen te hoe nu te leven en lachen tegen die er achter staat ze begrijpen
niks de mensen begrijpen je niet alleen dat moet je niet hopen zegt hij wat niet kan hij komt...
dag lieve hier ben ik
zie je de liefde bidden binnen de vier muren van een gewoon huis waar je de ramen open kunt
zetten dat is de lucht binnen laten en wat er schijnt boven de bomen meer dan een vierkante
meter boven de zwarte ogen van een duistere stad de duistere stad die wij bewonen die ons
bewoont en verduisterd...
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ik heb een nieuw huis, lieve zei hij, een nieuw huis om te verhuizen met veel licht om te leven
een huis zo mooi
een leefhuis bidden uit de donkere straat in het hart
ik zeg wie de weg kan gaan en hoe
we gaan eten lieve
wat er brood kan worden binnen de handen van een gewoon biddend mens
wie wacht niet in zijn eigen wereld?
wat mij soms vreemd wordt in de nacht en van dit leven open en van de dood die uitloopt op
een blinde plaats ergens in de stad mijn lichaam die de wisselwachters van dit leven bewonen
en ik uitvlak met een onsterfelijk woord uit de sterfelijke adem van mijn vlakke hand eindigend
tegen de peilers die het oog open leggen en hengels uithangen en emplacementen bouwen en
orde leggen in de armen van verlangen liefde en stilte op de straten in de nacht van doodlopende
stegen vol reclame de boulevards er achter en onderverdelingen van vreemde geschreven wetten
waaronder de wereld ligt wie wacht niet in zijn eigen wereld?
ik heb deze vrouw gemaakt zeg ik
ik heb haar gemaakt tot alles wat zij worden kan
/ wat men maakt bestaat niet meer? /
/ is de dode hand van levende klei? /
de vrouw gezonden en gezongen om te vernietigen en te openbaren ik heb dit voor haar
neergeschreven en alles wat zij mij beschreef in mijn hart, zei de man
ik heb haar ontmoet
zeker
een vreemde perplexie in mijn ziel stond op wat jij deed daar
een schok
een nieuw continent brak open om in te leven
van wat er licht was in de wereld
van wat er stuk ging
je droeg een vreemd huis met je mee
een vasteland dat is van bossen en schaduw ik nooit te voren zo zag zo helder diffuus
diffuserend
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en het hart daarin verborgen in die wereld die jij liep door mijn
lichaam een nieuwe weg in het gaan je voeten van zéér oude princes
temidden der grauwe en zwarte stenen met de offerdoeken van deze
vreemde cultivaties en wonderlijke palmen van zonderling scheppende
handen
ja
je handen
ik kan deze stroom niet vatten die mij binnen mijn woorden vloeit die wel tot mij komen om
alles te verbergen wat mijn tong je spreekt aan vreemde binnen de onkenbare nacht van je
lichaam en de menselijke kleur van je kleren en wat er aan geuren beweegt om je de lettergreep
te zijn van de tijdsstenen die de vuuradders oprichten en het hart van de zucht vreten die je bent
in het cijfer der blonde bewegingsvoeten van je ziel onkenbaar imaginair als wat werkelijk is
in de adem van dit zijn dat eindeloos ons de kleren omhangt met de limiet tot uitroepteken van
onwezenlijke ruimten tijd je bent onsterfelijk
een nacht bewegingsloze liefde

recht van het hart dit alles komt een magische zang die de kaaiman in mij oproept om mijn
panoramataal tot je te spreken waarin ik onschendbaar leef en je roep tot het dwalen binnen een
diep nachtbos dat je zelf bent boven de bruggen water met manen miro in mijn vingers die ook
het woord weten te hebben en slapen langs de hooge gangen de duisternis waarin die tot verstand
verliezen geroepen zijn de daad doen en machtige zaadtalen gaan spreken en stil en dood als
een groot leven in hun lichaam liggen om de pharmaceutische kathedralen te vermijden en hun
eigen wierrookvaten hoog heffen in de spiraal van gevoel zo sterk dat de liften de liefde galjoenen
verleent om hoog op de branding te spelen met handen van marmer en de hoofden veruit boven
de helmen der angst
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denk je dat ik ooit vergeven kan, riep de man?
en alles wat daar tussen ligt?
en het a b c der haat?
en het x y z der wraak?
en de K van doodslaan?
en de O waar blijf ik?
en de gebroken vloed?
en wat koud in mij ligt?
en wat er dood woont in de nacht?
er horen grote gebeden op te staan in de mens en heilige bomen geplant en de gebeden moeten
mij en allen de kali aan doen de stromende en de drum in het hart plaatsen en de vingers de
tamtam laten slaan van het absolute volk dat leeft voor de pagoden der ziel de magie binnen
overvolle huizen de hoeken der straat en alles wat het oor weet te vangen en niet te ontgaan om
de groene harpen de steppen te vullen de la mancha de toendra saudaden te geven hoog over
de toonladders die ver reiken met de keelklanken lichtknippend het intense tedere water
heiligheden verlenen en huizen vol vreemde dingen van goden overweg naar wat nog niet is
ontdekt en geen beeld kreeg
ik was dikwijls alleen in de nacht, fluisterde de vrouw
er waren veel tijdswoorden
en het zandhuis
en wat er aan de weg sterft in het hart van een mens
en wat er goed gedaan had kunnen worden
en wie verder wil
de lege voertuigen
de tong te dik om uit te drukken
de dood binnen het water der liefde
deze spreiding der bittere tongen die ons de trauma van eeuwen spreken en altijd de terugweg
aandoen en halten roepen waar het delirium ons manisch de handen bindt en de vergiftigingen
verlegt en vaatvernauwingen ongelukkigheden van melancholieke aders vol wantrouwen van
het klimaat heden inter nos het weer de me para en nooit enig type van lachen uit overvloed
aan wat er te kort is binnen de boom van dit bestaan
laat mij maar gewoon de gezonde mongolen bewonen en de luie biddende
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hindoes en de ganges mij bestromen en wat er aan geesten woont in diepe rivieren en wouden
laten zij zich allen in mij oprichten tot schade van het physieke huis en tot waanzin van mijn
gedachten en tot vergroting van het plein van mijn hart waarop de waanzinnigen liefhebben in
de nachten der steden en de fonteinen spuiten tegen de onbetrouwbaarheden der verscheidene
mélanges een overvloed dat alles onder de korenmaten der vreemde veiligheid plaatst en
congenitale woorden geeft aan de wegen en de handwijzers meer en meer verplaatsen zie dat
is wat moet tot ze helemaal weg zijn en de paedagogen tot rampzalige vodden richt en
vogelverschrikkers uit de handen neemt wat de nacht toch allang wist nietwaar wie weet niet
beter dat die wie alles wist al wist:
de weg tot heling der ziel
de weg om veel over te dragen
de weg om de boeken te sluiten
de weg om de weg te wegen
ja de communicatie wasaltijdmoeilijk
en toen er de oorlog was
en jij ook verweg
en de kamer behangen met jou
en laat onder de lantaarns
wat er licht werd
generale propaganda in mijn hart
zie je wat de kinderen betreft
omdat ik de vrijheid wil
dat bindt
als er ooit...
nee geen sprake van
dit gesprek is als atijd op de stoep zo net niet binnen en net niet buiten zo leven de
mensen en hebben geen communicatie zo zij zeggen en kijken naar het
rattentuig dat ons vreet
waar we bijstaan
uitonszelf
nee niet de scheiding van het mes
blijven dreggen?
wat er niet meer is?
er gaat niets verloren
alles verandert
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[VI]
laat de geboorten
der tweelingen
maar uit ons worden
en de kwesties
die opstaan uit het zand
van ongeziene bodems
de witte nachten der kinderen
de voorwezens
die de schok wachten
binnen geometrische figuren
van vragen om hulplijn...
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de schreeuw der vrouwen om meer
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niet alle hulplijnen zijn loodlijnen, riep de vrouw
ik ben het middelpunt
wie het magisch middelpunt van mijn tong zou zijn dit te weten mijzelf en spatiaal en transport
voor wat is in mij
in mij dacht de man
door de immense buiken der onrust reis ik als erfvrucht van mijn verbeeldingsboom en smijt
rorschachvlekken tegen het mysteriegehemelte van mijn mond en voel mij kleeverwant en wek
het wonder open binnen de wonden van dit lichaam mijn ziel en zie wat er voor machinale
onrusten de bergpunten bewonen der paralijnen en knoopkanalen en hoor de epigrammale stem
in mij die de graven een zin verleent en tot bedden maakt
zie je zei zij hij wilde het wel iedere nacht en
ik was te moe van het werk en een man is dat nooit
want zijn geest heeft geen tijd en zoekt altijd een
dieptepunt van verstrooiing voor zijn handen wat mij
dan aangedaan wordt niet de liefde maar het zwarte gat van
een mijnwerker die de dag en de nacht moet dalen uit het leven
zonder een woord zonder wat de streling tot liefde maakt en meer
dan een beestenleven zie je dat zo voelde ik en ik wilde het soms niet
ook omdat ik zo moe was van de dagen alleen zonder de stilte van lieve
woorden die de huid zo mooi kunnen bewonen en alles laten glanzen
maak het leven tot een gedicht, schreeuwde de man
tot een verschrikkelijk gedicht van schoonheid
geef mij de vreselijke schoonheid van geweldig wilde dieren
dit alles wil de dichter in mij
geen paragromale stemmen geen neonwoorden
niet de lichtreclames van hier is alles beter
niet het verlichte water van goedkope reukfabrieken
geen rioleringssystemen van wat niet weg wil
dit breekt ons de nek
een zanger gaat over de wereld en de wereld breekt zijn nek
je kunt de wereld de nek niet breken zij heeft enkel een voorkant
en over haar voorkanten liggen de dekens van hetgeen verborgen moet
blijven dat is de nek die zij niet heeft
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en ik strooi maar maanzaden uit en leg perken aan om de vreemde plant vrucht te kunnen geven
en te laten worden tot versiering van een somber heelal en geef doden voor mij nog vijfentwintig
gulden mee om in hun graf wat te eten en leg schone lakens over de benen van hun persoonlijke
verrotting en zet schermen op binnen de nauwste kisten doorzichtige lichtzevende opdat men
elkaar duidelijker ziet ook waar het donker is van nature brand lampen onder hun beelden in
mijn ogen en ben hun licht waar het maar even heilig kan zijn zet zankzakken op om niemand
zijn zwakke plek te laten stoten en ben de bumperezel in hun ogen omdat maar weinigen de
maagd van de ridder in mij zien en het altaar en het offerdier en de stromen bloed niet tellen
waaruit de woorden vloeien in horting en stoting omdat ze de gemeenschap willen van meer
dan het onderscheid alleen...
ja de menselijkheid, zei de man
nee de goddelijkheid in alles
en waar de tranen blijven die metrominimaal onder de straten de voeten voeden
ja voeden, riep de moeder
zie je ik ben een nomade, zei de man en het bovenhoofd is niet altijd gelukkig boven de stam
en de wijnstok niet altijd een woonstok zie je ook wat er aan nomaden en melodie stem in een
mens heeft van de teen tot de top der isolatiebanen door een heelal van gezichtsplooien en door
de natuurreservaten waarin het majeur der tongen de amenhoteph en ramses uithangt om tot de
zon te komen binnen het systeem van ontembare bloedvaten en de bovengeesten en de gronden
der ontsluieringen waar mooie waterkuilen de gelaten der mensen iets van het doorzichtige
gletscherijs geven waaruit de rivieren der wereld en de armen der zeeën ontspringen om te
omvatten de duistere anatomieën in de stoomkasten der talen die gesproken worden uit de
diepste keldergaten der menselijke ziel die mij deze behandelingen in mijn woorden legt en mij
de marinades aan doet binnen en buiten de duigen van grammaire tonnen en fornuizen stookt
en recepten uit legt binnen het handbereik van brood op droomvelden en wat er dicht gegooid
wordt door de velen die ogen op het dagelijks bestaan leggen dat niet gekund wordt en wie kan
het wel wie kent de gerechten dat maar de wangen kleuren weet tegeven ongezien op de aarde
en Johanna van Spanje waanzinnig maakte tot diep in de woekerende leden van haar lichaam
dat meer hart was dan de koning wist en dat de koning de pokken kreeg door de harde vingers
die de hemel op zijn keel zette
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en zijn oren dichtsloeg het onweer der onverteerde missen en het halleluja geen gloria deed
vinden dat was omdat hij de geest dacht te kunnen vreten in de ouwel het meel van de bakker
en niet de inwisselingsformules wist uit te spreken die de geheimen openbaren in de verhoudingen
binnen de altare stemmen en spitsen gothisch gejammer en de sterkte van een schip op aarde
neen hij hing liever de geilkuip uit en vrat kaas uit het hart van Johanna die de waanzin vatte
en dichtsloeg met de klap van een klok en ogen kreeg die zijn lichaam doorsponnen als een
lichtendbloedstelsel een bange formule die de anatomy van de liefde beschreef over een dorre
gele regeringshuid en beulen in zijn lijf uitwierp die de worging glimlachend pleegden en met
zéér dunne vingers: zij tellen de koten om de keel schreeuwde Johanna, tel hem de koten om
zijn keel en leg zijn brandkast aan me open en verhang zijn daden in de ketting die sluit en geef
mij het slot tot het hart dat een gloeiende pot met vuur is en reik mij de brandslang om hem te
wassen zo van binnen uit het komt bijna nooit voor op aarde en 't zou een mooie kruisweg zijn
binnen zijn spaanse gerechten die de omgang met varkens uitzwijgt tot de goede gewoonten
van een hoog hof en overal geluidsspiegels heeft opgericht in mijn dornatte hart omdat mij de
Greco zo de lange benen vol vuur heeft aangedaan en de trekvogels trap op trap af de liefde in
mij deed vliegen en rustpunt gaf in een onbewoonbare woning
de trap op en af
op en af de trap
de borgsom mee
wat van je zelf is
de tocht van een vreemde voet
die wit is
het hoofd een amphoor
boven het naamwoord uit
zo wat er is
ik heb je wel gezien
je woont me uit
nagels in je ogen
jij was mij de kater
waar de liefde moest wonen
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nee er waren mij maar weinigen chinees in de nacht
nooit stond de wereld stil in de streling van een hand
haanpallen werden overgetrokken en donderbussen opgesteld
altijd was er een stad die genomen moest worden
dit voor de heiligheid en het heil van een telraam
thesauriere wraak in de bliksems der adem
ja wat legt de ziel eigenlijk uit, koning
wat is de majesteit majeur der melode gezangen
en waar woont het mineur der stieren
want wie er ingaat tot het hart van een wereld kent het woord niet
daar woonden wel negers op onze schepen
en er waren de moren en de joden en de donkere steden
en er waren de dorre vlakten en de vruchten der ebro
en er waren stille hoge winters in onze kamers
die mijn hart waren deze hoge kamers alsof ik bruin bloed had
en jij hebt veel laten ontdekken
velen en niet slechts mij die jij alleen het leven was
nooit telde je mij de regenboog voor
de kleur lag verborgen onder het vernis van vreemde gitaren
zeker de koning weet en de koning kent
de koning beschikt over leven en dood
nu is er fletsheid in je blikken en pokdalen
nu is er de bevende hand om genade
maar nu ben ik gek en geef niets meer weg
ik heb mijn brandkasten dicht en geef geen oog meer de kost
mijn buik is de holle kerk van Burgos en dorre vlakte La Mancha
mijn huid is het volk
van de vloek en het smeken de kermende tong
het natte hemd dat het rijk verstikt
en ik bevaar de galjoenen met goud tot de diepte der zeeën
en mijn hand is de zwarte hand van de zwarte pest
ik vreet de documentaire paleizen aan
ik stook revolutie in de tiaras der kronen
ik ben de gloeiende steen die de staat doet roken
ik ben de woestijn van de koning en de lust van het volk
mijn hand rust fatmablank over de kruisen op aarde
en wat er geworgd wordt vindt in mij de bestemming
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van de gekke koningin die de gek van de liefde is
die is de hoer van de hand van god die de duivel jouw lijf de dood legt
en de kaart van de ketters kent om de brand neer te slaan
niemand heeft er ooit om de koning geweend koning
en wat er wringt in de keel van het volk is voor mij
de woestijn in je rijk de stank van je keel de rot in je tanden
de horizon is onder je blik gekrompen
en de inca de keizer lafhartig het mes in het geurige bloed gezet
yucatan maya de inca mij zingt
hij ligt als een woud in de nacht van mijn bloed
de roet van het kruis brand op zijn lippen wat hij niet weet
je hebt hem opgezet en een kerk om hem heen gebouwd
amen en amen brult de schare
amen mijn hoteph was ik de teje maar
en wat er was aan rijken en koningen voor dit
een mooier graf om in te sterven
een mooier woord tot in de dood
een mooiere wond om uit te bloeden
een rood levend hart binnen een paarse bloem
een pagode aan de rand van een rivierarm die de vingers der liefde kent
dit zing ik de Johanna de waanzinnige van de koning van Spanje die ik ontmoette en die mij
verstond toen een gargouille mij de deliriumtong in de wanden mijn ogen en oren stak
er werden toonbanken in mij opgericht en droomschoren aangelegd en notabele vingers
lardeerden mij met mooie mirakels om mij het miro aan te doen en mirroirs te beschilderen de
put van basiliek mij nog een kwartier en de tyrannie van slagvelden vleugeldieren met bittere
tymtongen vreten een zwarte geile put in mij en verschuiven van het denken de tafels en eten
de gehoorscentra en zetten huizen kurk om mij heen met een alcoolische dag in de filter het
hart ook verstopt en zeegeluiden die de blik griezel en gruis met het staar sieren in de stikstof
het kopkleppen der dieren uit gewone witte wanden en de zuigerstangen opstoten tot
asymmetrische wentelingen binnen een verscheurd en verbrand bloedvergieten: een
onbegrijpelijke chaos binnen een onbegrepen verband ontzet, onthoofd, onthart en ontzield in
het kermende maanlandschap dat mijn lichaam mij op klaarlichte dag werd en helemaal niet
eigen ook in het donker toen ik door de tuinen wandelde te bang om te
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slapen, die nacht was een harde kille schede en wat de struiken vrij lieten aan aarde onder mijn
voeten leek een klein gouden hoofd te fijn om op te lopen
ik was lelijk uit de baan geslingerd
een gederangeerd vatenstelsel
een veranderde gezondheid
een stupor met mania nos
een effectieve psychose
een staat vol paranoia
een lege straat met trillende handen
ik greep wat ik lief kon krijgen
een nieuw gezicht met benen
een menopausaal gelach binnen de ogen
niet te klassificeren
een somatisch vacuum binnen een menselijke staat
dat was ik
alleen
ik
en
jij, want om jou zijn deze brandstapels opgezet en is deze niertaal gesproken zijn monumenten
gebraakt binnen het zuur en hoog van mijn woord aan een godin die in mij woont met engelenhaar
op haar lichaam en een mooie boom in haar ziel met kostbare stenen aan haar voeten binnen
de openbaring van de dierenriem die ik je omsla en de dramaturgie van gebroken kleur: een
schoon Memphis in mijn documentaire handen een offerande aan Mon Bien Aimé binnen een
vreemd gezin van parabolen en alexander grote tansman een vlees vol fantasie deze pittoreske
militair die cellulair binnen zijn monoclebestaan woont vol waanbeelden en je vierendeelt als
de voorzitter van een superieure verrekijkers commissie en zo krijg je dan vanzelf de hoogstaande
kleur van agfa grijs voor het kerkhof waarvoor en voor wie en voor jou ik deze hetelippen
paginas schrijf gewassen en ingewreven met de balsem uit de marowijnerivieren van mijn bloed
een goddelijke karteringsexpeditie om materiarchaal je de woorden in je mond te leggen die ik
weet te wonen ergens onder de witte hand van Fatma
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[VII]
nu zie ik de hoge hoed van een vuilnisvat op het hoofd van de liefste
nu hoor ik de maangassen ontsnappen binnen een gewone kamer
en zie een helder dier in de sterren
en de glimlach me zuur zoet van een priester
en ruik het bloed
en aanschouw de zwarte billen van Hercules als een zeemeermin
de schaamdagen van een vrouw
de vloek uit de rokende asla
het masochisme van een krolse kat
de deur die wegloopt
ik wil weg
ik wil meer min
laten wij niet in koopmanstermen spreken
laten wij de beginselen der economie nooit leren
laat alles van de markt vrijblijven
en wij zullen onze kramen openen voor allen
... dit over het hart......... het boek I: de productie
het boek II: de waarde
het boek III: het inkomen
dit alles uit de gronden der handelsbalansen, die wij koesteren en
waar Garver en Hansen ons de duurzame goederen in leggen
en nu maar een lantaarnspel gaan openen met chinese lampjes
en de sterren maar gewoon ophangen aan de zilveren vleugels
en zwarte bloemen zacht rose kleuren tot moroos
en gaan zwemmen in een short-story van fundamentele gereedschappen
die de bacteriologie der contrasten bedrijft
in een volle wereld
een overvolle wereld van profijt
de aspecten der distributie wrijven de ruggen der vrouw vol regenval
de meubels daarna afstoffen binnen de regel der rede
de bron van het nut is meer en meer een vraagschaal
ook het prijsleiderschap op basis van controle is duffies
aan het eind van iedere balans ligt een gewone menselijke dode
hotel de providence
hotel de providence
het wetenschappelijk apparaat kent vreemde weegpennen
zo hoorde ik:
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je weet dat het hart van een gewoon mens in mij schreeuwt
ik weet, zei zij, ik weet van dit hart
/ mais c'est l'amour qui est le plus fort, criait Jeanne /
en de vlam ook die mij brandt?, vroeg de man
en de walm in je ogen, riep zij
en wat beeld werd?
het litteken in mijn hart, fluisterde de vrouw
/ mais' c'est l'amour qui est le plus fort, criait Jeanne /
zie mijn handen, riep de man, zijn zij masoch?
weten wat de palmen dragen, die boom, die de arm schubt
vrouw neem deze handen nog eenmaal het zijn de laatste
/ mais c'est l'amour qui est le plus fort, criait Jeanne /
zie dit is de weegschaal
hier de gewrichten van woorden
daar het hart van een ander
in het midden de rechten van de mens / door meer dan 50 landen erkend / de pijl van vrijhandel
principes / 50 landen meer west /
internationale goud overeenkomsten vullen verder de lacunes in de
magen van hen die hongeren
de honger maakt groot! zei een staatsman, ik weet niet wie
tussen mij en de honger ben ik de baas, zei een spaans man in lompen
wij delen de wijn
wij hadden de wijn kunnen delen met edelmanshanden
/ dit is een portret, sub rosa /
voor alles beter om een grote leercursus te openen: het slijpen van prisma's
kijk, zie je, zei de vrouw, ik ben nooit zo zeker en wat ik graag zou willen zijn
is wel zeker maar wat er om mij heen staat moet sterk zijn
of er zo uitzien het mag ook schijn zijn enzovoort
de illusie is de schoonste walm uit rokende putten, die wel eens een vast
beeld wil geven voor het oog
mijn handen zijn zo leeg, klaagde de vrouw
de lijnen bijna onzichtbaar
tovenaarszand gebruiken, lieve fluisterde iemand
wie?
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wat de stem soms weet en verbergt:
een grote lege kamer lieve, of gewoon een hotel, waarin witte handen
wonen en mannen en vrouwen altijd buiten staan en de schoorstenen
er heel ver boven, vijf, zes, zeven opelkaar
en veel rook geven ze
en de daken veel grijs tot zwart van kleur
en de stemmen der mensen diep in de straat
vreemde verwanten, die ergens wonen
in lege kamers
de muren blijven gewoon staan
de foetus leeft en woelt onder de vloeren
regenbogen staan te hoog aan de hemel om brug te zijn
dit is een vreemd levensbad die de dromer de weg tot het venster wijst
een zee die rust vindt op een eenzaam eiland
en niemand kan de diepten peilen
of de zonen kennen
wie achter mij staat is niet te zien
noch wat onder de woorden ligt
vreemde melusine wezens ver onder weg
een apocriefe hellevaart waaromheen de droom een kring beschrijft
de dag droomt de dagen vol tot diepe nacht
en door mij heen een augiasstal
het permanente water van iedere dag door onze vingers
fantastische mengfiguren doemen op als koraalbomen uit de zee
en de beesten vreten de zon in een eenzame weide
en in de weide staat een onbekende vrouw en wijst de weg
door de phasen van licht en duisternis
wie niet meekan
wie niet het tovenaarszand kent dat de hand-lijn geeft
en veel rook, lieve
de reis met vader en moeder door een trein van 14 jaren
porfiere rechtmachines doen hun werk nog
ook aan ons
onkenbare stijlfiguren ons uit het werk van zon en maan
twee maal licht tot een duister volume
dit is wat achter ons staat
in veel rook lieve
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rook dat de ladders bouwt tot bindbalken
en opstalgronden legt voor rechtlopers
en veel optische tekens heeft geplaatst langs de wegen
en daarna de wegen heeft verlegd
dit op en af, lieve
wie is de wijze vrouw in een groen land vol schapen
zij vaart de porien uit en in op schepen vol vlambouwen
en wat het licht geeft is een wondere illuminatie
een god, een rad en een aantal dieren
de dieren zeggen niets
het rad draait
de god zwijgt en maakt veel rook, lieve
maakt veel rook lieve
dampen die neerslaan en vormen leggen in de hand van een mens
mijn mens
wie wie is

een vreemde alchemie die de mens droombomen opzet en uitspansels boven het hoofd en wijze
domme dingen laat doen binnen de retorten van zijn daden die blauwe hemelrozen openzetten
voor zijn zoekende ogen om te zien wat er vrij zal komen als hij voortdurend de vuren stookt
en de vochten mengt en rode kringen om de halsen der dieren legt die in dikke riemen om zijn
vingers liggen en zich vermenig-vuldigen aan zijn gebaren wat hij wil of niet wil en toch de
weg houden want het oog heeft een groot doel dat in zijn handen moet rusten als een ding om
te draaien en naar te kijken ook al zouden de zandlopers en waterdragers elkander tot een steen
maken zo nobel en groot in verbinding en doorzichtig en scherp van licht dat zij haar niet kunnen
dragen...
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dit is een gruwelijk geheim in de mens zoals twee oude vrouwen, Marie en Leonore samen op
weg gingen en zeiden tot elkaar: laten wij alles achter laten, wij hebben onze kamer schoon
gehouden en ons bed staat te luchten en de klok is bij gezet en opgewonden en nu kunnen we
de trein wel nemen tot buiten de stad waar wij weten dat de rivier een grote bocht maakt waarin
zij breed is als nergens en waar wij zo in het water kunnen lopen wij springen maar niet want
wij willen hun rechtop ontmoeten zij zijn nu vijf jaren dood onze mannen en zij zullen ons
wachten en naar ons kijken en die achter blijven, de neef die de huur betaalt een goeie jongen
en onze getrouwde nicht die ook goed zorgde dat de kachel kon branden die hebben hun best
gedaan maar zij zullen begrijpen, dat wij Leonore en Marie die nu lang vijf jaar lang alleen
samen woonden de trein hebben genomen om naar Jean en Pierre te reizen die ons verder zullen
verzorgen zoals ze altijd deden Jean Marie en Pierre Leonore dat is beter en zoals het hoort en
alles wat er nog over was aan geld hebben we op de schoorsteen gelegd duidelijk zichtbaar ze
zuilen het wel vinden onze neef en nicht de goeie mensen zij hebben alles gedaan wat ze konden
maar nu na vijf jaar verwachten Jean en Pierre ons we hebben gegeten en nog wat broodjes bij
ons dat is prettig en bij de bocht bij het breedste van het water gaan we dan in Leonore en Marie
en Marie en Leonore naar Jean en Pierre en Pierre en Jean die op ons wachten en er nooit van
hielden dat wij andere mensen tot last waren de trein kaartjes gooien we weg niemand hoeft te
weten of te vinden

zo was het geheim van Marie en Leonore dat de Loire zelfs niet kent en er wordt gezegd dat
de mannen Jean en Pierre hen lachend ontvingen ernstig lachend in zondaagsgewaad zeggende:
dit is al onze zevende trede
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zie mijn geliefde zo waad ik door het water met een ring en een armband die
te schuiven om vinger en arm en te sluiten boven de gewone rondgang van
het bloed
zie mijn geliefde dit is een bitter geheim dat het licht zal dragen van een
ongekend midden
zie mijn geliefde mij als een mooie configuratie binnen een hand vol vlees
zie mijn geliefde mij als de werkmeester in mijn eigen wilde stad
een uterale ruimte vol apen
de massa informis die het lachen moet leren
een gouden vloek en een zilveren stank
dit binnen het hart een portret
en dit ben ik
in het hoofd de moed tot het verstand
in het bloed de moed tot de moord
en daartussen ik
met een herberging
en een geneesmiddel
een wapenveld en een schijngestalte
een gebedsring in mijn handen
om een ziekelijk gezwel
en daartussen ik
en daarin jij
en toen dan de dichter zei, die als eenhoorn kwam, jij bent mij een enorme baarmoeder, een
schoot volhuizig en bewoonbaar en onderwereld verkreeg, ik kom... toen is de top met de basis
verwisseld van de berg en werd een rosarium opengezet, een plaats vice-versa als tussenrede
ik was een eenzame berg
en deze berg werd mij kaäba en heilige steen
en jij werd een paradoxaal dubbelwezen waarin de wilde dieren een woonplaats vonden die het
blote veld leerden verafschuwen in de schaduwplaatsen en koelten van een rijk versierd lichaam
waarin de boom met wondervruchten werd geplant zonder de ruimte van de hof te meten
er kwamen ondervragingen, interrupties, troonsbestijgingen, boedelbeschrijvingen, een
geneesmiddel tegen bof, doorsnijdingen langs subdurale
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wegen, vele tekenen major domus, zachte veldverleggingen, witte duiven met behaarde handen,
belangengemeenschappen werden geopend en dichtgeslagen, dit alles binnen een mooie
moederbodem met zachte grote ogen van mysterie
en al wat er toen zwol
wat er aan boezemvriend was
en splijting van het heilig kapsel
en het lezen van heilige boeken
zo las ik:
een eenhoorn is een overwild dier dat slechts gevangen wordt door een eenzame maagd te
plaatsen alleen in een groene weide binnen deze weide komt het dier aangetrokken door de
maagd en legt behoedzaam zijn eenhoorn in haar schoot en schudt wellevend het hoofd, de
hoorn boort met zachte wreedheid de maagd in... op dat ogenblik komen
de jagers en vangen het overwilde dier
wat er aan de maagd geopend is blijft ongevraagd
de kettingbergen gaan groeien
burgers krijgen het spits in hun naam
vele veronderstelde werkzaamheden komen in gang
in mij de droom der demonie!
de verlegging van het vaderschap
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de moeder giet water uit een bekken in de schoot der dochteren woeste vegetaties vinden een
bodem, gutturale symphonieen slaan hoog aan in de gregoriaanse toonzettingen der balken en
kwikzilver loopt snel door het geheimzinnig vatenstelsel wat de haat en de liefde is en messen
flikkeren in de ogen der spelers die de kaarten open op tafel leggen en wie kan neemt nog een
voile of zet een puntbaard op of verlegt het oog...
ruïneuse stadswijken rijten de flanken van mijn blikken open
mijn handen rusten binnen waanzinnige kwadranten en spelen triangel
de superieure gezichtswerken van deze wereld vinden een eenzaam graf van de daden der
oeroude koningen uit het noorden en zuiden weet men niets, hun graven heeft men niet gevonden,
slechts de namen:
Seka, Chaju en Tesch
oude koningen der delta
zij wierpen vuurstenen uit over schroeiende woestijnen en deden
waarschijnlijk reeds aan kogelstoten
koning Pepi de Eerste heeft de tempel van Dendera weer opgericht
koning Faroek verspeelt veel geld met een minder mooie vrouw dan zijn eerste.
de koning is niet te vreden
hij was met zijn eerste ook niet te vreden want zij wist niet te baren
nu draait zijn hart rond op een rad en het rad vreet zijn vermogens
schminktafels staan langs de wegen en geven de weerschijn aan
wetenschappelijke werkers
nee de superieure gezichtswerken deugen niet
de blinde dieren leven het langst
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[VIII]
ja ik houd van je en ik wil je overal volgen zei zij op een late avond aan het water op een donker
plein met één oog vol man en één oog vol liefde en zij streelde de welstand in mijn lichaam en
zij opende goudmijnen van troost over een dorrende huid en het hart schudde mij in mijn lichaam
door deze zwarte vrouw die met egyptische interesse mij tot Ra verhief en landstreken openlegde
waar ik nimmer had gelopen en de tussenruimten werden aan een revisie onderworpen en
plannen gemaakt op elkander op te trekken terwijl de draaibrug dicht viel achter hoge hekken.
alles is te ruiken, zei zij
ik hou van je inschriften
mijn handen zetten volkssprookjes op
je bent een schiereiland, fluisterde zij bedroefd
ik ben een mooie dynastie en je krijgt mooie kinderen
mijn gebaren zijn van een zeer zware en lenige kat
je geeft mij zo een woordblindheid op de tong
en zij omhelsde mij veel deze vrouw in een trage boogie - woogie en zette het rookgordijn van
haar huid volop voor mij open en spon een duister liefde hart om mij heen van heroische kamers
vol geluk aan een zwart en onbegrijpelijk water en blauwe ogen bloeiden fiscaal in mij open
en de maan hield de wraakhand op en sloeg toe langs steile nauwe trappen en de vrouw weende
een geluk weg en liep met een dood hart in haar wezenloze hand en haar mond riep een lange
reis door mijn bloed en een dankbaarheid die deze vrouk mij gaf om dit stille bovenaardse in
haar liefde die mij wel niet kon vullen en ik haar niet maar nog spreken eenzame stoepen en
druilerige herfstregens bovenmenselijke uitspansels uit boven een natte stad en kleven de wateren
om de peilers der bruggen waarop wij stonden en houden de koffiehuizen veertig seconden
stilte op alle tijden dat onze monden katarakten en duizendhamers in ons sloegen en gaten door
de bufetten en de juffrouwen van de overkant hadden moeilijke nachten van lijfzweet zo maar
in de open hand
in die tijd gingen veel ogen open
ook de graven lieten alles los
ik was geheel apocalyps
ook dierlijke vreugde en geestzwijn
een woekering en nachtling in de dag
een fijn geloof
het dundruk-licht van je ogen
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je stem die mij de uitlegging der figuren deed diep in de nacht aan de arm der onbewuste
moederbodems jij mij de hand gaf ver over het civiel gebruik der woorden en de kroon plaatste
op een weergaloos liefdewerk die de vrouwenkooi kende jouw ogen die diep het hogere beroep
van het interplanetaire verkeer kenden en zachte schijnsels binnen de smokkelgeluiden wierpen
binnen de stille vorderingen van ons ongekende opnemingsvermogen waarin alles vergroot
werd en dieren ons een grootse weg wezen uit de huizen en steile voorportalen van af de trappen
en uit de kelderruimten van dit leven naar dat wat voor velen ongekend zal blijven binnen de
wollendekens der herfstregens en de voile van drank die de ogen en zinnen voortijdig dichtslaan
en niets laten dan de droesem der wanhopigen die de straten gebouwd hebben en de steden
volgezet en de jachtparken dicht wierpen ter localisering der bronswerken achter huivend
vensterglas en zwoeldoordichte gordijnen
een fijn geloof
een hypnotische put
jij leefde een schildpadden leven tot diep in het tertiair gebaar van je handen om mij om mijn
hoofd toen zij het namen en in mijn hart dat roeren van vreemde hymnen over een waarheid
die de levendige uitdrukking werd van de prijs die goden betalen voor een mensenleven ver
van de arbeid als de heersers over twee meer dan menselijke landen die moeite met de grenzen
hebben en concessies aanleggen van vrije vingers om te doen wat een gewoon mens niet laten
kan die het dal van dit leven bevolken om de bergen hun hoogte te geven een liefde volle zorg
binnen kleine hoge kamers achter uitgangshavens waar alles onder stoom ligt en de zondagen
vrijaf geven aan de bleke kinderen om het water te zien en de rietlanden traag vol rails liggen
naar het einde van een stad en gedenktekens stilte eb en vloed meten en de vader en moeder
die alles gemaakt hebben en de machtige overspoelingen der wind het hart open blazen en de
vissen van onderzee verdwaald een traag happend hoofd heffen met een sprong van de staart
uit god en de vinnen der aanbidding en de kieuwen der verwachting hoog op een waterlijf een
geschubd bestaan een leven van zwarte onderwaterwouden met de geheimzinnige stem van
verre landen en vele doden en scheepsrompen ver van hier uit voortijden met lontvaten en de
gekromde ruggen der galeiboeven zingend in verteerde ruimen vol oud goud waar de moderne
tijden naar hunkeren wat zonder haast is een gehele schepping buiten de jaargetijden om binnen
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de bewateringen der wereld en de ademgeving der dieren in een machtig ei met een machtig
vruchtbeginsel en een kathedrale schede vol mond en inname een stil egypte een duizendjarig
rijk dat de metselaars met coitale handen op een traag oneindig rhythme bouwden
het was een smeltkroes
en wij liepen gewoon op de natte straat
of zaten in een café
purgale vingers om een diep glas
dit is het einde zei jij omdat het niet goed kan gaan
en wat mij wacht
wat er aangedaan werd
om een vrijheid, zeiden we zacht
nee een religie van grenzen, liefste
dat balkon van eerste kussen had een hek van beton
de mannen die de wissel herstelden hadden acetyleen helle gezichten
blauw, liefste zei ik
ik neem een taxi, ik moet naar huis
een evenwichtstoestand, liefste
drie seconden nog
waarom zo?
ik bel wel op een plein
dat met bomen bij de cel
kom mij niet halen
wij worden geregeerd door een mooie verbeelding, zei de terugweg
alles ligt aan elkaar door een nacht van geluiden
ik hoor je altijd
wat het oor heeft, liefste
je vertelde mij de bevruchtingen door het oor van vele goden
de bewakers zijn overal
de wonderlijke waarheid die Echnaton leefde, liefste
hij had een mooie vrouw die bewaard is gebleven
men moet het onveranderlijke vooronderstellen
tegendraadse verlangens in twee harten
om het rijk te behouden moeten wij een grote krijgsmacht bouwen, liefste
je nam een cocktail
daden maken van het leven een mummie, zei je
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je glimlach
een delta met zeven hoofdarmen
nu nog slechts twee lees ik in de inleiding Breasted History of Egypt verduitst
das land
een machtig land liefste was jij mij de Nijl de Delta, de Sahara en de isolatie
van het Dal
grootse dorre zandvlakten verschoven zich van heuvel tot heuvel
de steen stond rood in de zon
en wat er weg was
de isolatie, liefste
ook binnen het hart
de vreemde gebeurtenissen in de omgeving van de stroom
het noordelijk einde aan de Taag die blauw stond als de gezichten van acetyleen
wat ik duister verlangde
wat ik vreesde een overstroming
je was een rijk klimaat binnen hoge bergketens
hoe men zich zelf kent
een schildering op een voorhistorische vaas
aardewerk liefste
wat wij vreesden
het erfdeel van vreemde landen in latere tijden
deze absorbatie staat nu als een letterzuil voor eeuwig
dit van een kwart jaar lang
in 4241 v Chr kreeg het jaar 365 dagen
het moest vol vond Memphis
de rijken van dal en delta werden verenigd door Koning Menes
koning Menes is al jaren dood, zei jij beschonken van een losse tong
ik ga met de rest van de wereld praten, liet je volgen als kolokwint
wat er op volgde was een gewone burenruzie binnen je hart op de trap van je huis
vlak bij een dierentuin die we kenden waar de leeuw brulde
een voorstrijd van stierengevechten
twee christenhonden in het ruim van je hart een slaande jaloezie op de weg
tot de ingang
een vreemde usurpator in de delta die Hyksos heette
er is van die dag aan een nieuwe stal opgericht
veel werd er schoongeveegd boven honende buren
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de slaap stond recht op in een nauw bed en zei: er gaat iets op en er gaat iets
onder
een klaverblad van vier welwillende dieren:
de eenhoorn, die ging
de phoenix, die verrees
de schildpad, die bleef
de draak kwispelend in kleine ruimte
er stond nog éénmaal een dorre bank in een guur park
en daarop wij
ieder alleen
met een reis tussen ons in
ik ging weg
ik trok de volgende dag een spoor van vier wielen over Gent naar Gisors
in Gisors ten westen van Parijs schreef ik een brief die de Fransen niet postten
ik kreeg in Lissabon geen antwoord
ik schreef uit Bordeaux Chapon du Fin
ik nam alle sleutels mee
ik sloot alle deuren af
ik sprak met een dronken matroos die de zeeën kent en de haven achter je huis
ik hoorde je in de Golf van Biscaye, maar niet alleen
er sprak een schijndode mee
zij was ook in Oviedo nog laat op het station
in Spanje reist men 'snachts dan eet men niet
in Spanje had iedereen honger
ik had honger maanden lang naar een schijndode
ik vrat haar op en ik schreef je uit Coruña
ik stuurde een nieuwe Armada om het noorden uit te roeien
er was geen opperbevel
Medina de Sidonia was een wijf en geen vechter hij stond op zijn schip te
slaapwandelen met een kruis en een spiegel
in de spiegel de zee
de koning heeft etterbuilen
de koning heeft de pest
schreeuwde hij
hij sloeg over boord

een slecht voorteken
ik legde mij uit over oceanen en spon draden naar de laan
ik zag vele havens Bilbao San Sebastian Santander Oporto en Lissabon
ik zag het water zwart en blauw en groen en de rots het geloof
en veel in lompen de mensen de zwarte mensen met de harde handen en het
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harde hart en de dwingende lach en het gebaar zo edel in hun lichaam dat er schaduwen opstonden
in mij en moorse kreten het hart tot flamenco sloegen een vurige vlam van rood gloeiend
heimweezand dat heet in de aderen stond en de verbeeldingen kleurde en tekeningen opwierp
verhitte in mijn folteruur ik was alleen
de Spanjaarden hadden honger en geloof en mooie namen: Calderon de la
Barca heette een gewone locomotief
en wat er omging in de gebogen schouders der schrale boeren
de honger binnen de isolatie der bergen
de horizon ver boven het zicht
de wegen boven de zee
en de vrouwen die vruchten aanboden en meereden
seras un perfecto amigo zeide José Montes Navaza in de Rua Nueva
en bij Tapia in Asturië is een hollands schip vergaan 16 jaar geleden
de Woealkenburch zei Pedro met een mond vol jamòn
ik ben op die reis voortdurend vergaan
ik stuurde kaarten tarjetas: Tienen usted tarjetas? Si si Señor!
ik telefoneerde Donde esta el telefono?
Woeamsteldaméé Señor habla!
en wie ik sprak was mij zelf mijn imaginatie mijn imitatio Don Quichotte
de La Mancha sprong geel grijs grauw en donkerrood voor mij open
en arena des doods in de ogen der levenden
de arena mijn hart in mijn hand van verlangen
de begeerte naar bloed stond loodrecht op de horizon van het lichaam.
het hart van Christus hoog in het kruis van de stervende stier
de vadsige priesters met dikke vingers om het heiligst der heiligen
de heilige honger in een hand vol zand
de mens in een zak ik liep met de mensen in zakken rond en wij naaiden ze dicht boven de ogen
en stopten het oor dicht wij willen de hemel op aarde riepen wij met de verdorde traan op de
tong en het taan in het hardst van de leden.
wij willen de hemel en tuinen in de La Mancha moorse tuinen van wijn en muziek met water
water water water in de droge keel van dit land
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wij willen water en geen kathedralen wij dragen de kathedralen al huizen hoog in het hart wij
willen een huis dat wij niet hebben en de muilezel zal vreten en de heer van het land in Madrid
kan de dood sterven in de taarten van weelde met de borsten van alle vrouwen in zijn rauwe
hand geknepen en zijn schuftige hond van regeren vol tepels die dor zijn door de gloeiende
stenen voor brood die wij slikken lavalood in zijn lijf om de afstand in kilos te drukken op zijn
geile huid van geld wij staan wel sterk in de dingen der wereld en wij hebben nog één rijk meer
dat wij bouwden niet ver boven ons hoofd waar de draden hangen naar een god groter dan de
priesters en kathedralen en het goud van het altaar ons spreekt een rijk zo werelds en verheven
boven de aarde zo van de engel bezeten en de liefde bewoond van ver uit het lichaam en boven
de zwijn der stallen uit van Madrid die woonstee van Madre moest zijn maar de zwartheid legde
in de rimpels der huid want het zeepen zou zijn voor de fijnere handen en vingers boven donzige
wangen van de vrouwen de hoeren van god en de huizen van Baal siempre siempre wij hebben
de dorre schoot van de moeder de Madre van honger lief en de dorre vinger heeft de stijl van
een leven dat dode stenen ons nog wel vertellen en de diepe koele grotten van Altamira hebben
de lijnen geborgen voor ons van eenvoud in een grote tuin helder van veel stromend water en
dansen die de wijn bevruchten en de castagnetten smeedde uit droog hout in open palmen van
onze hand die wij nu enkel nog lezen in de brand der verdorde rivieren die ons droog zand en
steen zijn geworden in plaats van waterweg naar de open zeeën van onze begeerte onze religion
santa dela Madre Nuestra!!!!
heilige Ignatius grote Loyola je moest gewond raken in dienst van dit land in dienst van de
koning van dit land in dienst van de dienst aan de wereld in dienst van de gratie der vrouwen
je moest je poot zien weg rotten in dienst van de dienst aan alles behalve de brand van gods
blote velden in gods blote ogen in gods naaktstevolk van dit land van dit godvergeten zo goor
geregeerde land om de temptatie te voelen en de weg de illuminatio te vinden en de meditatio
te worden en de heilige weg te zien die voert door de hete honger en de kale dorst en ver van
vuil geld naar een eeuwigheid die dat en dit europa alleen maar met bloed moest kopen jij kende
het voorbeeld en dreef een dolk in de geest en trainde het hoofd en de hand tot het mes van god
de loden lijven tot drift zou splijten jij werd een bron die zijn troebelheid tot held maakte om
de wereld ten minste de duivels te geven die de wake wakker houdt en de horizon de purpur
van bloed en honger geeft en het volk kon maken tot mest van god en de landen zou smeden
binnen de keten der honger
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daar over been naar een blauw stalen rijk zonder begeerte dat het zwaard door het zwaard had
gedreven uit de gewone poel en boven het morose moeras 's konings paleizen en kerken
jij stichtte een orde
een orde voor god voor hemel op aarde zonder geweten
jij wist een zwakheid
jij wist het geloof in het heetste moment van verlies
jij wist alles gaat onder laat het groot gebeuren
laat de wereld een rokend altaar zijn
laat stank van het bloed de wierrook vervangen
jij wist wat de neus van vertrapte harten kon prikkelen
jij kende de dood Loyola
jij stichtte een orde
jij wilde een heilige orde
het werd een bloed- en kruitvat
het handvat der koningen
O Johanna o lieve waanzinnige wat werd ik waanzinnig toen mijn oogen de voetstappen der
aarde verloren zo kreet mijn hart en mijn hart was noords Loyola maar de smart drong ravijnen
diep in mijn lichaam zo als jou het rotten van je ridderlijk versierde been en de angst lag diep
in de put en de vreugde der. kwelling die later Masoch behaagde zich door zijn vrouw met
brandende cigaren tot orgasme te laten brengen scheel naar de hemel en scheel in het heilig de
schijn van zijn geest drong ook jou in de grauwe pij en 't gewone pak van de preek de jammer
de klacht en het drama der liefde
in dit pak sterven alle vrouwen en gaan hun harten stilstaan
voorzover zij zee zijn en stromend water of oceaan
er zijn er die hebben verloren
er zijn er die gewoon van hun lichaam leven
er zijn er die nog dagelijks je rotte been vreten
maar er zijn enkelen stil als de glimlach der bomen aan een lang strand
op dit strand had jij willen wonen
gewoon
en ik
maar het beeld dat nu streng als een bevel in mijn ogen staat en mijn oren verdooft tot een
magische gehoorzaal van wat de wereld zegt en en wat zij zwijgt en wat wederom verweven
moet worden tot dit bevel:
het boze oog, de zwarte hand en de heilige geest in alles
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en het allerheiligste vermoordt ons:
de eenzame dwang om de tunnel te gaan in de waanzin
rechtop in een sinister landschap
een muilezel van jaren
de legende van de honger
de mythe der angst
de tijd van een rivier
een wereld zonder verhaal
het peillood om een dood woord
wat een professor zegt in een taxi tegen de ochtend:
ik moet terug naar mijn dochter want zij volgen mij en ik zei tegen mijn collega heel gewoon
dit rector nu jij jongen: span de bilnaat en zij achtervolgen mij hij speciaal en ik zou wel
wegblijven maar zie je mijn dochter en ik ben huldarts dus moet ik wel naar Haarlem waar zij
woont het is dicht bij een gesticht haar huid en ik wil er in leven ik ben nu met pensioen van
deze wereld en zijn belachelijke voorschriften het is goed dat je met mij meerijdt al is het niet
ver...
helder zijn in de nacht als alle mensen slapen en de worm danst
en nagaan hoe
waarom!
een dwingend beeld een wil een configuratie een wisselbetrekking binnen
een afspraak
wat niet te houden is
niet te harden
waar Alleen woont
nooit vacantie
weten dat iedereen gelukkig kan zijn
gewoon
een kapper in Oporto Rua Madalena 7
of een gymnasium
een dorp vol mensen die oud worden in huizen met dochters en zonen die ook oud worden in
huizen en de huizen zelf die staan blijven en oud worden en de geslachten niet tellen en alles
weten maar niets loslaten dan de doden het hout tellen
nooit vergeten
lijn 3 nemen en overstappen op 25 om in zuid te komen: nieuw zuid
een schoonheidssalon openen en Will's kissproof verkopen: zwart merk
abortus plegen op schone vrouwen die een mooi kind zouden kunnen krijgen
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de benen breken van goede nietsvermoedende mensen
ongelukken willen voorkomen
en niets dat helpt
en nooit is het uit
met aardewerk langs de deur gaan om dromen te verkopen
het werk van een lieve mooie zachte vrouw beroeren en tranen in je ogen
krijgen
verliefd worden wat niet mag van het beeld
iedereen vermoorden wat ook niet mag
niet kan
dit is een onder en bovenwereld die een nachtgang in het leven slaat voor de dichte ogen een
pikzwart heelal waarin we de herbouw van een wolkenland moeten beginnen en loodplaten en
luchtkussens mij moeten beschermen waarin ik mij moet verplaatsen mijlendiep door een
dampschil en door valse aanklachten van het licht tot een onwereldse onschendbaarheid en
woordentolk vol violette stralen want wie kan buiten de aardse zwaartekracht zonder een
typografisch hoerenjong te worden of een niet meer te versieren ziekte
dat wij nooit meer een woord kunnen zeggen, zei de vrouw fluisterend
dat ik achter jou nooit meer een mooie haven kan zien, zei ik
dat wij het schip niet meer in dezelfde richting zien varen
dat wat eivol en diep in ons stond verloren kon gaan
dat komt, liefste van het beeld dat in mij staat
een afschuwelijk en heerlijk beeld
een wereldbeeld
mijn beeld
liefste
dat jij tot leven bracht in de schaduwen van je blikken en jij koesterde met je trage postcoïtale
gebaren binnen de ruimte die jij mij aantrok over de pleinen en langs de nauwe straten en de
grachten en bruggen de trams en de dierentuin waarin de zeeleeuw wonderlijke werelden
opensprong boven zijn element het water waar de kinderen om lachten al stond aan de hemel
niet het donker geluid en de woelende figuurlijkheid van de nacht die jou en mij het felst
bewoonden door de duizendkilometers van de afstand heen toen een dure hoer in Madrid tegen
de wanden van mijn lichaam een vleeskreet schreef
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met Misericordia op de trillende spanboog der lippen en de rauwe beet in haar tanden tot dood
glazuur was gestold binnen de slechte adem van haar mond een mooi lichaam dat geld verdiende
voor een dure dood
zij stierf iedere nacht
iedere nacht jammerde zij de droom vol misericordia
iedere nacht lagen de handen leeg naast het bed
het geld is voor mijn kind op het land
het kind speelt roulette op een oud wiel
dit oude wiel is mijn moeder die draait
dit zegt het kind
dat zeggen ze allemaal zei iemand die wist van wat deze vrouwen zeggen
Rua Maiquez veintitrés
met de rode dochter Carmen die een wonderlijk watersymbolisch werk met radde hand wist te
voltrekken aan een menselijk lichaam een waardevolle steen opwierp vol ingebouwde texten
betreffende het regeneratiemysterie binnen een zuiver lichamelijke gedachte waarin de draak
een mens uitspugt na het nuttigen van een ondragelijke drank deze mens is hypostatisch van
illusie stijf onderhuids tot het stuk en de voorwaarden zijn opgenomen en de ongerijmdheid
een reuzenkop en een ziekelijk toeval opent een waarneembare aandoening in de ogen dat een
beeld geeft door alle hoogtemeters en kookpunten heen van een stervende natuur aan het offer
het lichaam
een dodenhuis
de knekelspraak van een allegorische voorstelling
een misbrood dat gegeten wordt
een voormalige naam met een tehuis
een herberging voor doorreizenden
en alleen
in de wacht van het lijf
men moet op de wereld wel alchemie plegen en autostradas door het land gooien en krotten
omver halen en monumenten sparen en rivieren uitdiepen en bedrijfslevens uitroeien en alles
onder stroom zetten om te kunnen leven en grafruimten bouwen en een groot stadion aanleggen
en kloosters spreiden tegen oplopende heuvels en landschappen uitsparen tegen de horizon en
een stil leven leiden en voorzichtig spreken omdat de tropische nachten met één stoot geluid in
lawines verkeren van onzegbare regen en opschietend oerwoud tegen de nauwe kim van het
menselijk lichaam dat de dreiging voelt en
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de horens toch al heeft staan en wil boren waar het maar kan om magnetische filters te bouwen
voor een geluk zo klein dat de cel en het gothische raam of een moors mozaïk nog niet in de
steen en het raam konden vatten dat ruim dat ik zag in het Monasteirio de Batalha dat grijze
graf met de twee geliefden gelegd voet tegen voet opdat de opstanding zou zijn van mond tot
mond en kus in kus waar de stenen tongen van spraken die de zuilen de hoogte in dreven tot
een hal die de hel en de hemel van menselijk doen en verlangen was en ramen zo hoog dat het
licht een val deed die de geliefden nog dagelijks doodde en tot leven riep een levend graf het
eerste dat ik zag waar niets van wat de daden uit ver verleden gewoonlijk grijs en hard en zonder
ziel maakt aanwezig was door de geest van een geel roeste steen en weer blank dat een duif
voor mijn oog uit de voeten verrees toen ik ansichten kocht op het dal van de markt die een
blinde man bood voor geld dit beeld dat staat in de armoede van een dal aan de rand van de
handel als een zuil van geloof in een ontroerende eindeloze liefde
ook al lagen de leden stijf, mijn liefste
ook al drong een immensa tristura zwart het hart van dit volk in
zij voeren uit als ik de slaven van koning en Portugal
zij werden met zwepen op de schepen gejaagd door de koning van Portugal
de koningin gooide hen bloemen na
deze koning en deze koningin
Dom João en Donã Philippa
en de fado zuchtte over het water
en de fado bracht de saudade mee tot ver binnen vreemde landen
zij vraten en stalen de specereien
zij kochten nooit en bouwden veel kerken
zij spleten de lucht met een heimwee naar de wijnheuvels der dorpen
dat wat leefde in hun hart
dat wat leefde onder het purpur van deze koning en koningin
dat een beeld in het oog en het hart onsterfelijk mag zijn
dit de cultus der droefheid
dit een cultus van meegaand verlangen de zwartste putten in
dit de enige dood die het leven bewaarde
dit is het land en de stad om de blauwe Taag
dit is de traagheid van het water en het donker weemoedig oog van de
vrouwen
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dit zong de Machado in een steeg
en dit Camoes in de doodkist der schepen de reis die niet aflaat
een land dat de vrijheid niet kent
niet liefheeft
liefheeft de bittere drift op een eindeloos schrijnwater
het zout van de boei van dit leven om de nood van het kloppende hart
de woning die bewoond moet worden
die niet te bewonen is
het huis dat de liefste en de dood van de liefde is
de liefste die sterft en alles alleen laat
de eenzame liefde die weent in het lot de zang van dit land
ik liep veel alleen door de straten
met haar zat ik alleen en dronk koffie op de Avenida de Liberdade
met haar zag ik Pombal op een stenen zuil
hij verjoeg de Jezuïten
hij was liberaal
hij kende het hart van dit volk voor de helft
hij staat belachelijk hoog op een hoog stuk steen
en de Restauradores keken ons aan
zij mijn beeld en ik alleen in de zon van dit land
en ik wist dat ik liep in een lavadal
ik wist waar de lift voor diende naar het hogere deel
ik wist waar het kasteel met de morenkerkers zo hoog en ommuurd stond
ik wist dat de stad waar ik met mijn beeld met jou alleen mijn pas mat
dat de stad door de aarde werd geschud
de aarde kosmisch gekeerd tegen de geketende hand van de mens die zich vrij
waant
er viel een gat in de stad de Avenida de Liberdade
dit was een verwoestend werk dat de hel van het hart boven brengt
de Restauradores zagen ons aan
de phoenix zwart uit het grijs van het puin
dit beeld en de man die zich bukt met een glimlach zijn oog op je vuile schoen
die de mens kent
en het bukken
en weet de mens is vies van binnen
en de troost kent van een glimmende schoen
laat hem met eerbied over de aarde gaan
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de aarde is sterk en kan splijten
en de Restauradores keken krijgshaftig bedrijvig ons aan
en verweg brulde de fluit van een schip
en hoog zwaaide een kraan
die de welvaart gelooft is verloren
die het hart niet kent
ik liep alleen met het beeld en zij lachte
in Oeiras Santa Amaro ruisten de palmen
een vreemd geluk alleen met het beeld
en de zwarte vroegoude vrouwen
en de roulette het Casino d'Estoril
waar ex-koning Carol auto's keek met madame Lupescu
en een man opstond in de zaal zich verhief tot het plafond en gilde:
nu is het uit!
men bracht hem weg aan de bevende hand van zijn geld
nada mais riep de croupier
er glimlachte het beeld in mij
wie ongelukkig is in het spel
ik verloor vele fiches
een rad dat draait
dat vreemd een gat in het hart draait
waar het al stond
wat het rood in de wangen verraadt
ik droomde zei de vrouw dat mijn huis vol scherven lag en dat ik het
plafond rood, vuurrood ging schilderen en ik die scherven niet meer zag
in haar mond lachte de speelzaal en gooide contactstaven uit
een dorre engelsman verhoogde de stroomsterkte per uur
een voorbewerking
een diepe inbranding
het lassen onder de hand
het gaat zo op de wereld zei Dom Fernando de Menezes dat sommigen hurt best doen dat te
verwoesten waarvoor anderen te moe zijn om op te bouwen dit aan de taag die als een moeder
het land uit loopt
groet het oosten moeder
de schepen der kerken en kloosters van vaag verdriet
en wat Salazar zei in Braga
en wat Salazar verzwijgt in de kamers

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

246 (64)
en wat Salazar wel vermoedt in het volk
en wat Salazar nooit zal weten
de huisinstallaties der armen
de ladingsverplaatsing in een gewoon menselijke ziel
wat geliefden achter de Restauradores mompelen
hoe het volk soms spreekt in de mond van het beeld
het beeld dat met mij ging langs de weg der nieuwe woningen
het beeld dat pastel werd onder de zon van dit land
een eenheid van weerstand
een passie blauw op de kracht der geleiders
grote magnetische velden werden om mij gelegd in dit land te midden der mensen die de passie
lieten komen en gaan en de trilling der hartkamers legden in het lied uit Coïmbra dat de jongen
zong met de intense droefheid dit leven is leeg en ongelukkig en daarin een geluk dieper dan
de vreugde van een mooi lichaam de vrouw mag zwart en zwaar en lelijk zijn en haar schoot
niet meer dan het vat in duigen van dit bestaan zo het is wat mij nu nog kan ontladen is niets
dan de trage wisselstroomen komen en gaan binnen het heelal van dit verdriet
zo stond ik naakt in dit land
in mijn imago dit beeld van de maagd uit de pool
het vlakke land was verweg
het was een faseverschuiving
een reïncantatie voor een hoog altaar
een verbeelding van een volmaakt getal
de ongelukkigen het waren de schepen hunner evacuatie
dit zei Luiz Maria do Couto
de marquis de Pombal zag niets in de fronteira isoléé
ik weet mij nu een grote reactantie een snelheidsverandering een spanning zonder naam binnen
de verschuivende energieën van dit leven zonder geliefde en met een beeld groter dan de liefde
in dit hart van veldstroom met grote onbarmhartige poolvoeten die mij meer en meer gaan
bewonen en als weg gebruiken tot een hoger einde een statistiek van draagkracht een
wondermolen met mooie wieken en een hoog toerental om lucht te snijden
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en ver in het noorden
draaide een dichter
een mooie revolutie af
binnen de huid
van een mooie trage vrouw
haar ogen in zijn hand
als volmaakte bomen groeiden
dit was haar een geluk
wat anderen bouwden wij
een werk van jaren
te vermoeid om te behouden
de fronteira zei Pombal
una inmensa tristura
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waar de bovenleidingen van dit leven hangen hangt af van de vastheid der
gronden
soms gewoon aan palen
de stroomafnemers gaan dan liever langs de volgende rijdraad
soms een portaal
dan zijn de gewichten der naspanning nodig
wie nu nog geen huis heeft bouwt zich er geen meer, fluisterde zij
wel een sekte van vreesloze lijders
want wie van achter het prikkeldraad ontkomen zijn draaien er levenslang
omheen, zei een man met het zwarte gat van de wereld in zijn voorhoofd
wie niet aan zijn wereld bouwt is verloren, kreet een politiek man
het geweten, zei de geleerde is een patroon van vreemde voorwaarden
hij zal wel gauw gek worden
waarom niet
wie stelselmatig zich zelf moet vreten wordt mager, dacht ik
die nacht voor de basiliek was een steekvlam geloof
de geur van de brandende geliefde
wat er gefluisterd werd door de sirocco zo droog en hard als kiezel
op metaal harde platen
om vier uur in de mid dag stak hij op
een droog heet hoofd om de muur van het weer
soms loopt defilm mis, zei het meisje
zij leunde het hoofd in de bek van een stenen leeuw
ik stond vaker alleen op de stoep, zei de jongen
een loodfitter is de mens schreeuwde een vrouw van zich zelf
dit alles in het donker
dit wat het licht niet ziet
wie geen lamp in zijn neus heeft zei die chauffeur van de taxi en geen stuur
in zijn ogen die kan een wagen niet stuurloos berijden
ik was in Italie
en in Duitsland
wer jetzt kein Haus hat bautsich keines mehr, riepen de mensen daar lachend
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de tempel die nodig is om dit te verstaan binnen de gewone verlangens van een gewoon menselijk
hart dat dier dat liever de weiden leegvreet en de zon van de hemel haalt en kathodebuizen voor
licht op zet dan maar één ogenblik ondergronds in zijn hart te moeten leven waar de grandiose
spooktreinen der nacht wissel op wissel feilloos nemen tot een beeld zo nachtmerrie vol en zo
herrie van tegenzichzelf dit onbegrijpelijk angstig zijn dat geen muur meer kent en geen raam
gewoon dan nota bene in de vloeren waar het geluk zich veilig waant te wonen zonder zicht op
wat beneden gebeurt en de goden die het dak der wereld toch bouwden en hele bergen hemelhoog
Himalaya wisten te richten tegen de wilde mammouthen kou uit voorhistorische noordens deze
gruwel die de tempel van Brahman gevangen hield binnen de zwarte koele hoven der tempels
waar niets dan een schaars licht en een rode rook de blikken een gezicht gunde van wie alles
weet en ziet en die de ganges drijft tot de heiligheid der bespoeling ook van de magerste
menselijke leden en tot verdelging van dit schrikwekkende waanbeeld van onder water van het
eigen ik wezen dat moet in een wereld die niet kan en daarom de vuur en water dansen heeft
gemaakt en de gieren gewoon uitliet in de hoven der steden of even daarbuiten maar één dag
per jaar op de markt van het open oog opdat ieder kan zien en weer maanden kan bidden zonder
vernedering zoals de bedel open zijn gang kan gaan en het creperen der armen zonder dat het
lijden zienderogen de straten uitloopt of de ogen tot zien dwingt waar het menselijkerwijs nooit
heeft kunnen zien omdat tenslotte de Iris ook overal en daar en in Egypte een tempel had die
het oog ving en het oog omhulde met een zacht floers van zoete mist dat enkel het oog der
zuidelijke vrouwen nog diepweg in zich zelf weet en toepast op de man om hem dragelijk te
maken voor wat te zwaar is voor de practische hand van het leven zo te zijn binnen de armen
en benen van Shiva gesloten binnen de Alring onontkoombaar bepaald als troost en heilig beeld
binnen het onverwoestbaar zelf
wie niet aan zijn eigen wereld bouwt is verloren
dit is een troost van orde zo groot dat het de himalayavinger is en de Jodphurhonger en een
herverkaveling van krachten rondom de rode seinhuizen die overal opgesteld staan langs de
wonderlijke wegen door ieder menselijk continent als bloedvervangingen voor dode woorden
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ik kan in geen bed meer slapen, riep Johanna
ik lig heel Spanje wakker in de nacht
ik loop met goden in mijn zwetende oksels
en de verdoemenis stinkt uit de mantel genade
er is geen halte meer in de nacht, riep Johanna
ik ga nu maar mijn moorse tuin eens rond
ik ken vele nachtbloemen zwart als ik zelf
en verplaatsingen
en overgangen
en leiddraden die mij vertellen van de ziekenhuizen van dit leven
zoals het meisje mij zei in de trein eeuwen later
ik werk in het magazijn van een verpleging
zij lachte
wat een mens moet doen om te leven
die jongen van mij is heel anders, die draagt niet eens een das
in de administrate van de verpleging, ziet u
zij lachte
mijn huisnummer is 685 en dat is een zwachtel
en 1001 is een entstof
en 1200 zijn weer de celstoffen
ook wel hydrophiele gazen
die jongen van mij is anders en reist veel maar nu hij mij kent blijft hij hier als verbandweefsel
want ik kan niet weg vanwege de voorraden die opgestapeld liggen in de verpleging dat huis
dot magazijn ik ontmoette hem een jaar geleden en wil ook wel eens naar Parijs maar ik kan
de deur niet open houden want 685 is een zwachtel voor bloedverlies een tampon ook soms of
hoe ze het noemen hoewel er nog veel mensen doodbloeden op deze wereld
wat een mens niet allemaal doet om te leven
zij lachte
de trein reed trictrac door het vat van de nacht
ik dacht dit meisje en dat andere meisje jaren geleden dat het portier niet open kon krijgen ik
kan die deuren nooit zelf open doen ze zitten zo vast en ik wel zei ik zij moest naar Utrecht en
lachte en wij waren alleen in de coupé tot de spelers binnen kwamen en het gokken begon
terwijl ik zei die professor die mij consult gaf zei U hebt het geniale en U is al ver in de stof
maar er moet nog wat orde in komen in lezen denken en verwerken U moet studeren.
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hartenboer, riep de gokker links van het portier
die professor is niet gek genoeg, zei ik
het meisje lachte en begon haar haren te kammen lange blonde
ik moet naar Utrecht zei zij
een ruitenaas viel haar schoot binnen door de nacht van een seinhuis
klavervier, riep een man met een rood kreeften gezicht
de driftrimpel recht tussen zijn ogen
ik ken deze mensen, zei ik mij zelf
zij reizen
het meisje lachte en verfde haar lippen
dit meisje lacht en zegt ik ben een zwachtel ik ga naar huis
over de wissel der slapeloze nachten liep ik de moorse tuin in vervolgde
Johanna de koningin van Spanje
de nacht in een oud huis langs de weg is angstwekkend en wat er aan angst binnen rijdt of langs
komt daar is geen tuin voor gewassen dat is een verhaal binnen de ziel der dingen die rechtopstaan
in de eenzame nachtwacht binnen mijn huis en zich schutter spelen in heilige goeroe om mij
alles uit te leggen en te laten vergeten want dat is het begrip dat wij de dingen onder de hand
leggen en dan niet meer zien de daden van eenzame mensen in eenzame huizen onder eenzame
hemel in eenzame landen de wondertekens van dit heelal te groot en te angstig en vol vreemde
waterverplaatsingen wat ook de treinen in mij rijden nu weer dit meisje en toen dat meisje dat
naar Utrecht moest en het blijft maar wonen als een deel van mij zelf en water van deze mensen
wordt als ik weg ben en geen deel maar op aarde bezit in dit gebeuren dan moet het zo zijn dat
ieder de duizend doden sterft die wij zagen in uren van angstig wachten en het is ook daarom
om hen en allen die komen dat ik een hoge weg wil trekken door deze lage landen want wat ik
schrijf is een stil woord dat lacht als deze meisjes verliefd en waanzinnig de stilte van oerdiepe
ogen boven een verschrikkelijke wereld van verpleging en zwachtels
die iedermens nodig heeft
die ik ook
ook ik kan niet ontkomen en leef deze levens en wat er is aan tekort in de
kassen der ziel om te beheren of te belenen in de handen der anderen
de handen van alle mensen
die ikook
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ook mijn handen moet noemen binnen deze verdragen boven alles uit en diep en hoog voor het
oog verborgen een ultrale muziek nog uit de donkere moederlijven der wouden en eeuwige
wateren meegekregen als onderstroom voor een verkeer dat deze hoge weg moet gaan wil het
niet dodelijk zijn en de moord van de een op de ander wat ook de verkeersborden zeggen van
de dood loert aan de kant zoals het is voor allen die stikken in de botsing van metaal op metaal
van hart op hart van de vuist het vloeken tegen de vuisten het mes dat de kelen zoekt en zich
laaft aan het bloed
er is geen schuld en geen onschuld
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[IX]
er is
omdat niemand dood wil
er zijn
dit is de weg en de wet die mij gaf aan de blonde tulp in de schoot van haar die de sleutels der
sluizen bezat om ieder die zij lief had de bloemen te openen en ook uit te laten wat er in haar
aan gewoon menselijk wereldleven aanwezig was en te veel want zij was groot in de liefde die
zij gaf en in wat zij nam zij nam veel in van mij omdat ik veel had weg te doen zo wordt de een
de andere een stilkerkhof vol vreugde ruisen om de doden die het betere deel kozen en aan onze
vingers ontkwamen en waar geen menselijke tong zo de lach kon verlenen als zij die daar lag
blond in haar lichaam in een vuil huis aan vuil water en meer van de genade wist en wat boete
was die betaald moest worden dan de wijzen die met het hoofd werken zij kende de genade van
het lichaam dat begiftigd is met vele ongekende talenten en haar mond sprak in mijn mond
ontroerend gevogelte boven de fladderingen der tong voor de gevulde glazen in kale soms
warme cafés en haar ogen hadden het hol soms van brute dieren die de wilde dans van armen
en benen vol vervoering binnen de tovercirkel van het lijf nauwkeurig onfeilbaar beschreven
en het woord spraken dat chinese vrouwen wel wisten hong-hong kamamesoetra
zij stond aan het kruis van Golgotha en de Here had haar lief
een integer tussenspel gebogen onder de zware dracht van hartswolken met de armen gestrekt
om de tempels te grijpen en het uur te verliezen dat een verschrikking kan zijn onder de lucht
van de tijd waar geen erbarmen woont als het hart niet het kruis kan dragendat gedragen moet
worden en waarvan de simpelste passie zingt tot canzonen de hemel verscheuren en lichten
ontsteken op plaatsen waar men het niet vermoeden durfde want waarlijk wij kunnen opstaan
en de ander onze naaste en onze verste in onze vijanden vrienden en geliefden omdat de
dreigingen spoorslags met ontzagwekkende onzichtbare machines naderen van alle kanten en
ons te hoop drijven op de wrakste gronden van elkaar
wanneer de liefste is verloren gegaan
omdat de liefste ging
en wat er onbeschermd bleef
een wereldprobleem in een donkere kamer
overweelderig boven een laag land
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een kleurige mantel om het hart
de ruimte die springt onder de kraag
mijn vader is boer en een bijzonder mens, zei zij stil op het duistere bed, mijn vader is ons nooit
een genade geweest hij is een boer en een bijzonder mens want bij vrat zijn kinderen en deed
wonderlijke uitingen binnen de band van een gewoon huwelijk en hij had een fijn gevoel voor
nuancen en koeien want overdag molk hij en 's avonds speelde hij Bach: Jesus joy of man's
desire en 's zondags was hij diaken en dat allemaal uit een groen houten huis in een groen
houterig land en de mensen kenden en vreesden zijn rode kuif, zie maar mijn haren zijn ergens
nog rood wij hebben wat van hem gekregen want zijn ogen hebben gaten in onze ruggen gebrand
en mijn moeder de dood in haar levende lijf dat droeg op een ziel die de kerk heeft gebouwd in
de eerste jaren van de gemeenten die voor de wilde beesten geworpen werden en biddend
verscheurd stierven in de klauwen der keizers maar nu hevig voortleven in de catacomben van
mijn vaders geest die gespleten is door de schuld heen tot een doen van stille starende staak
met een vogelenkop en de zwaai in het lijf naar de prooi van het zwakke
ik houd zo van sterke mannen, fluisterde zij
jouw handen zijn hard en bleek en fijn en kunnen spelen
en uit de gebrocheerde weefsels van mijn lichaam zie ik je groot oprijzen
je bent een mooi dorp, zei ik
je bent het gepraat van vele mensen in 't donker
mijn vader had toneel willen spelen Hamlet of zo
je bent een weide waarin mooie beesten grazen
om mijn moeder te doden, lieve dat wou hij wel
en wat er aan poezen inje stem woont
altijd een grote rol omdat hij laf was natuurlijk
soms ben je een moderne gevangenis met speelplaatsen
hij nam mij soms mee naar De Ballingen
jouw tong is een overweg die openstaat
en 's zondags zong hij voor in de kerk
Calvijn is in jou driekeer vergaan op iedere dag in de week
een stem zo groot zo hoog zo diep als de hemel achter de dijk
je houdt van je vader
ik houd van jou je stem is mooi en hoog en diep en ik ben je orgel
je bent heel muzikaal zei zij
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wat een vrouw in een man kan bewonen is onwezenlijk omdat hij zelf dakloos is en om het
altaar zijn ziel de tempel zijn lichaam niet ziet
en het was veelal de dronkenschap die mij bewoonde met de rode ogen van een dier de
meerminman die de duistere wegen in mij liep en het visioen sprekend tegen de oude pakhuizen
diep im mijn hart de andere kant van dichte woonsels waarin het nachtlicht flikkerde de deuren
diep geloten en de gang en het donker de vrees voor de man die de straten loopt van hun slaap
en de huid omhing van hun zorg en hun vlees van verbeelding vrat en die plotseling opstond
in de droom van hun vrouwen of de angst van hun kinderen het eenzame rode dier dat de
meerminman is die het water bewoont dat ieder drinkt het hand vatbaar water der hoge en lage
goederen
ik voelde mij vaak een groot dor Amerika alleen van eenzaamheid
dat land dat zijn bewoners vreet en uitbuit
die bewonders die dit grote land vol roofbouw zetten vanwege een ziekte
een immens heimweebeest dat bruit naar een ziel
dat conglomeraat vol schelsignalen
dat land dat de ruilvoet kent
een slingertoestel van verdienste
waar de commissies wonen en de mensen god zoeken
waar men grote sterrenwachten opricht om het heelal te meten
dit alles uit de geleidelijke ontwikkeling van een oernevel
een uitbarsting van een nova
waar men vraagt zoals de man vraagt in een trein: waarom hou je van een vrouw
niet om de eigenschappen en niet om de som daarvan, antwoordt iemand
en de trein rijdt door temidden der schematekens
wij zijn een groot land
wij maken auto's en rekenen alles uit
de liefde is een mysterie
zie: Een Grote Stad!
wij hebben haar gebouwd
en het contact met de ankers werd verbroken
wij hebben maakcontacten en breekcontacten
wij kennen de druksluiter omdat het leven in een knop zit
wij bekrachtigen magneten
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ja zei de man tot een vrouw tegenover hem, ja zij is nu al drie maanden dood mijn vrouw en
men is dan zéér alleen en driemaanden is jaren van een leven in verdriet ik heb wel kinderen
en ik ben blij met deze kinderen en zij zijn goed ook voor mij maar wot een vrouw is kunnen de
kinderen niet zijn ik heb ook een zaak maar nu alles alleen stoat in huis alle dingen ziet u staan
zéér alleen nu in huis en zonder dat van haar wéét u dat wat je niet zeggen kunt en niet zien
maar overal aan zit en dat was zij die ook zo vol was en hulp en dat praten nog even zo 's avonds
voor wij gingen slapen zo over de dag dat was een wonder een groot wonder nu achteraf gezien
en dan de kinderen die nu ook alleen zijn ziet U want alles is alleen komen te staan nu zij weg
is soms voel ik haar nog wel héél dicht bij me in mij maar ik moet mijn ogen dan heel erg
dichthouden en niet horen wat alles zegt dat alleen is
haar gebaren en alles wat om haar bewoog en die jurk uit de zomer en de keuken al die
dingen uit haar handen waar nog veel in leeft wat ik wel nooit helemaal zal weten omdat je
natuurlijk niet alles uit kon spreken
ja zei de vrouw tegenover hem men is maar mens
ik ben maar mens, antwoordde de man
dit is in Amerika ook allemaal mysterie binnen een technisch lichtsysteem zo zegt het hart
wij spannen natuurlijk draden van de ene bekende plaats naar de andere en hopen zo een televisie
net te krijgen dat ook belicht wat we aan afstand oversloegen, ziet u, zei mij een man en wij
kennen de nuldraden maar die verwaarlozen wij hoewel het er niet zonder gaat met één fasedraad
krijg je niets klaar voor zo'n toestel dat toch maar alles uitzendt
alles naar je uitzenden zei ik tot mijzelf in een geleidelijke ontwikkeling uit de stoom van een
kreeft zo is alles begonnen dit hele aardse leven naar men zegt in de boeken die nog het heilig
willen zien binnen een gewoon geteld getal zoals een landschap voorbijgaat aan de reizende
mens
die dronkenheid doet vreemde vensters open omdat je voor alle peletons ter wereld komt te
staan bloot en naakt en dat ook bent waarom je zelf achter het geweer staat en schiet in het hart
van een ander dat je eigen is
zie je ik heb veel mensen doodgeschoten zij stonden stil aan een paal gebonden, sommigen
wilden dat niet en stonden los, mannen vrouwen kinderen die je kende en zij keken recht voor
zich uit en ik voelde een vreemde liefde voor hen een kameraadschap en zij voor mij want men
haat het meest en houdt het meest van die mensen die voor je staan naakt of met een geweer
zo alleen zijn

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

258 (76)
zij en wij dat de afstand en de weg van de kogel de sterkste band wordt voor één ogenblik
daarom stond ik graag achter een peleton omdat zo'n executie zoals men het noemt je zo dicht
bij de ander brengt dat je hen en je zelf hun dood en je eigen leert kennen en zelf ook met hen
gaat je geeft ze trouwens nog alles wat je hebt want als ze iets nog vroegen zoals die man heel
mager en lang jaren geleden die mij even voor de tijd vroeg mag ik je jas aan want ik heb het
zo koud die man gaf ik mijn jas en ik schoot er zelf een gat door naar zijn hart een gat rechtstreeks
naar een mensenhart door alle kleren heen dat is een groot wonder meneer dat niet veel mensen
kunnen beleven en die jas heb ik bewaard die hangt thuis en soms op diep eenzame avonden
trek ik hem aan en dan denk ik aan die magere lange man aan zijn ogen zijn schuwe glimlach
zijn handen want de handen van mensen die sterven gaan zijn zo geheel opzichzelf bezig als
kinderen wel doen die lachen en spelen blijven als hun moeder sterft en dan loop ik en ik ril en
ik heb de jas aan met het gat naar mijn hart en ik zeg tot mijn ik: een man en die man was ik
zelf!
ik geloof dat ik onder alle omstandigheden gelukkig zal sterven zegt zo iemand gewoon en kijkt
de stroom van dit leven aan en leest boekjes hoe het eigenlijk hoort niet meer en zit maar in de
zon en telt alleen nog de vogels die aan de lucht hangen
wanneer je twee geleiders hebt, die gescheiden zijn door een isolator dan vormen die geleiders
tegenover elkaar een capaciteit, staat in een electriciteitsboek voor kinderen die men wil laten
weten hoe de wereld in elkaar zit een zilveren regen daalt soms neer uit een donkere poort op
het hoofd van een meisje alleen als zij haar broertjes kwijt is zei mij een kind dat mijn dochtertje
was
dat is allemaal voedsel
een beeld van de aarde
een groene leeuw
een adelaar met drie koppen
de verschrikkelijke in- en uitgangen
de knooppuntencentrale van hand- en hoofdwerken
wat telextoestellen de eindcentrale van het hart binnenvoeren
een wereld niet groter dan een sinasappel
zo op de hand
de hemelse machines die mij vanavond zo bewogen toen ik dacht aan de man die in de trein
stapte met een certificaat voor het gesticht en halverwege zijn reis onderbrak omdat hij zich
herinnerde dat hij in die stad een dubbelloops
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jachtgeweer had staan hij haalde het stapte op de volgende trein en kwam met het geweer op
zijn schouder de patroontas op zijn heupen in krijgshaftige jagershouding drie uur later dan hij
verwacht werd voor de poort van het gesticht staan roepend: Jan presenteer het geweer voor je
zelf dat is de laatste stap van het verstand Jan de Grote de koning is er niet en de incarnaties
staan voor de deur open de poorten wijd om te ontvangen wat er over is van deze mens die
konijnen joeg voor brood en het brood at dat gek maakt en nu zich meldt om dat te doen wat
een mens die deze wereld bewust afzweert nog kan doen: verdwijnen uit de openbaarheid en
wegzinken in de zwarte putten van het eigen brein waarin onder heel diep de kleine lampjes
van St Maarten schijnen
kip-kap-kogel de verlichte biet op de kop van Vogel
dat was Jan Vogel
zo gaan er meer
langs de vreemde schakeldraden die onder en om ons gespannen worden
het radarsignaal op het scherm van onze wereldruimte
de buigseconde voor de stalen voet
nu dan ieder ogenblik de grote werkingen der massas kunnen ontsluierd worden en dit kosmisch
heelal zich tot in de kleinste kristal aan ons bloot geeft en wij het verweg oog aangelegd hebben
om staartsterren in de sterrenwolken te aanschouwen en het hoog gedoe binnen het
melkwegstelsel geen raadsels meer oplevert behalve de snelheden en afstanden en wij ook zien
dat er niets van deze grote beer in één en hetzelfde vlak ligt maar plastisch dit wezen in het
immense niets staat en wereldeilanden hun banen en gloeiende ballen gooien om dit stuk kosmiek
dat de wet in ons legt en het oog de kijkert geeft en sterrenhemels onbekende stofjes in dit oog
leggen plus het verstand van gas en afmeting tot kiemcel en uitdeiïng ja nu staat een geweldige
verwondering open in de mens en een wezenloze lach over wat dit werelddeel regeert in het
hart de kleinheid van een gewone menselijke hand vergeleken bij wat staartsterren doen alleen
van achteren aan en in dit heelal dat daar maar boven en om ons staat en dat wij maar gewoon
iedere dag en nacht om ons heen hebben als een zéér zonderlinge gebeurtenis zó verweg dat
het wel oorlog in china lijkt of een overstroming in india of het rookoffer van zéér primitieve
gelovige volken ver in een donker land ergens op aarde bij de bronnen der duistere rivieren die
wij Nijl en Amazone noemen en die ons voor het bewustzijn de hermaphrodiet der eenheid van
tijd en gebeuren
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in een gevoelscentrum leggen waar het hart nauwelijks bij iemand weet van krijgt en dus ook
weer de schreeuw in de droom van een meisje kan zijn dat al haar liefdesbrieven terugkrijgt zo
in de donkere bus van de nacht of van de jongen die ik ken en het huis uit liep zeggende: Zie
ik treed buiten zoals ik gekomen ben wederom naakt en wederom stond de Christus in mij op
om over de aarde te gaan brandschattend de geest en de werken van deze mensenwereld te mes
en bezwaard door een onzettende vaderlast die ik nu - en zie ik hef dit mes en ren nog éénmaal
het huis in - voor goed zal verwoesten en uitroeien voor alle kinderen die komen na mij ik ga
de werken van den wereldvader in stukken snijden om de hemelsevader te dienen binnen dit
geloof hij sloeg de beelden van zijn vader stuk en rende het huis uit
een zwaarwegende verandering van de persoonlijkheid
een kleine openbaring draaide hij af
hij werd opgenomen en genas in vier weken
hij glimlacht nu als een heilige
hij zegt soms zacht: het beweegt, je weet wel dát, eigenlijk altijd in mij net zoals in een vrouw
dat moet zijn die een kind verwacht en dat is niet tegen te houden nog minder omdat het ook
niet voortijdig te verwijderen is, zie je, maar ik moet nu wel een heel hoge lach aanheffen even
maar boven het publiek uit vooral van kleur niet hard zo van toon en als ik dat doe komt er
langzaam, zie maar, stoom uit mijn ogen en een blauwe damp uit mijn haren, mijn oren staan
ook niet meer stil en mijn broertjes zeggen je bent zeker verliefd want je bloost aan je wangen
zo hoog mijn vader zegt laat je eens doorlichten en mijn moeder vindt plotseling dat mijn pak
niet meer past, hoewel ik het nu niet meer zo maar uit zal trekken en naakt op de straat zal gaan
dat was nooit mijn gewoonte
hij glimlachte met open lippen en zei nog: onbekend maakt onbemind en
ik dans maar veel
het ware Mandala is altijd een innerlijk beeld dat door actieve imaginatie langzaam zich openbaart
en wel op dat ogenblik wanneer een storing van het geestelijk evenwicht voor handen is op de
handen ligt als een zacht donker pelsdier zonder nagels om te zien maar toch in de huid van
een heilige leerstelling die dit niet bevat
het Mandala heet khilkor
een Lama bouwt het op in zijn verbeelding
hij moet daarvoor ver de voet uit zijn lichaam zetten
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hij mag niets beschadigen
hij houdt wat is intact
hij glimlacht om niets te verstoren ook niet binnen de laagste orde van
aanwezigheid
maar moet alles geweld aandoen zonder een daad van zijn lichaam
en hij houdt streng gescheiden het Mandala van het wereldrad
het wereldrad heet sidpe-korlo
het houdt in de afloop der menselijke zijnsvormen volgens Boeddha
het Mandala is het Zijn dat niet afloopt
zonder afloop
zonder loop
wat aanwezig is en bestaat in het simpelste oor van het geluid en in de kraaiende haan der
wellust of de gespleten tong der haat en binnen de zijnsdomheid van de mens
zo heb ik dagen gelopen met dit beeld in visionaire nachten door de straten der steden en over
de landschappen van vreemde landen en over de ruwe klinkers binnen nauwe dorpsengten met
mijn hart en hoofd in de hand onder iedere lantaarnpaal in het gele flauwe licht dat niet meer
onderscheidt en mengt wat nooit tesamen pleegt te komen het duistere licht met elixiere stem
een stofgoud dat de keel van het ordinaire woord afsnijdt en de tong doet verdorren maar het
hart en het hoofd duidelijk als stigma in de hand legt
mijn retour was treurig
het land stond onder water
iedereen was verzopen
wij samen in Parijs met het beeld tussen ons in
en soms kwam het in ons te liggen smolt het weg binnen een oud en
bekend gebaar van liefde
dan was het hoogland van Auvergne mooi
een centraal massief zo om op te wonen
maar in de Rue de Rennes lag de hemel op straat en at stokrood
en Saint Germain des Prés zat vol chiens types et trucs
wij liepen door alles heen wat heilig was
de rechthebbenden gaan huns weegs
de schalen stonden in het noorden reeds lang opgesteld om de regen te wegen
wij zagen niets
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ik niet
ik zag wat naast mij liep en de boeken bekeek en de rue de Seine de mooiste straat van Europa
noemde en de Seine zelf eigenlijk een mens een zeer oude man met een zacht grijze baard die
door deze stad liep niet meer op zijn voeten maar als een wonderdier vol vreemde mechanieken
die wel geheel hemels waren en waar een gewoon zwembad geen kwaad aan deed noch de
plezierboten en vrachtgaljoenen
wij vraten veel steen in die stad
jij en ik
het beeld keek toe
ik hoorde soms diep weg gefluister ik weet niet vanwaar en door wie:
de Sphinx ligt langs de hemel over de driesprongen
of:
hierna wordt alles gewoon afgeschaft
ook hing ik aan de galg na een heerlijke maaltijd
sterven met een volle maag is een oud en wijs gebruik
alles is zwaarder in de mens dan
het hangt valt en ligt solieder
het beeld keek toe
het glimlachte wel
ik zag in de Notre Dame beelden van steen die je kon betasten en aanvoelen
en ik hoorde daar een priester het Onze Vader bidden
touristen liepen rustig door de gebeden
het altaar was verlicht daar en later in Laon waar mensen trouwden
ik hoorde slechts dat onheilspellend geknister der zandstenen zuilen
de mensen baden en waren gelukkig
Atilla schrok nog van dit onheilspellend geluid: Engelengezang kreet hij en ging
er vandoor
hij is nooit verder in Europa gekomen
Atilla begreep ik heel goed en ook waarom het beeld niet van steen kan zijn
dit is een legende: dat wat verteld moet worden
onze vriend Nijlenius keek bedrukt toe en zuchtte: al die kerken
jij stond naast mij
het beeld beierde in de klokken die de mensen trouwen en begraven
van de wieg tot het graf de klokken overal
welke donkere binnenhuizen zo leeg en laag over de wereld hebben zij van vulling voorzien
deze grote sombere tandartsen van Europa
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ik heb daarna
waar ik kwam
mijn hart
over de straten
leeggelopen
aan de nacht
stond de titulatuur
van de vaderhand
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ik speelde veel droomvanger en stichtte vreemde rijken vol stroomversnellingen en onderkerken
en een geweldige transfiguratie van dit ik-centrum nam een aanvang om de valse gaafheid van
mijn vroeger gezicht de jongen te ontnemen door één ontmanning zo ingrijpend en een
afbrokkeling langs lijnen zo vol kiemcel en garantie voor een geheel nieuwe schoonheid dat
het mijn vrienden tot onbekenden deed reageren en ik alleen in deze vreemde onthulling kwam
te staan zonder genade voor het eigen oog of oor want wat er in mij aan vruchten had gelegen
diep weg in de cellen der weefsels kwam door scheuring tot openheid en vormde uitwendig
voor mijn oog een lichtnevel en prisma die de kleuren der schijn kon ontleden in zijn
samenstellingen tot werkelijkheid en zo begon ik te zien een realiteit groter dan menig mensenoog
ooit zal verdragen omdat het blind maakt tot op het bot van het woord omdat het gezichtswater
vertroebeld wordt door de zware en menigvuldige en complexe inval van wat is buiten en wat
binnen wordt tot een vreemde innerlijkheid tot een diep warm dierlijk ding vol leven zonder
de naam te kunnen vrijgeven dan na een incubatie van maanden en een broeding over de
tijdelijkheid heen tot vanzelf en ongemerkt hoewel verwonderd de grote manen in de blik gaan
staan en diep in zich dit vermoeden van een zon te zijn zich baan breekt door de hoornvliezen
en het buiten doorzeeft met de ree en de stengunblik van kind en krijger op de duistere randen
der afgrond tussen dit ik en wat om en in het is: een personificatie van binnen - en buiten landen
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de marmerenkop van een kolossaal beeld
een ingekeerd dichter tot zijn wezen
een uitstalling van brandende kaarsen
een museum der mensheid tot zo ver zij leefde
iemand die leven wil
die een sigaret wil roken
die de grenzen overgaat
die leert wat hij al gezien heeft te zien
een woeling en onrust in de adem en handen der mensen
die op de tong ligt
die een wereldrijk sticht even boven de aarde
met het oog op de spil waarom alles draait
een gloeiend middelpunt binnen een stille cosmogenese
die nooit aflaat
die zich alles herinnert
in wie geen minuut verloren gaat en de schaduw woekert
niet één maar vele en ook van die twee negerjongens naakt voor hun houten tafel waarop twee
grote blikken met een soort zwarte modder en in die modder hun zwarte handen en op de vingers
van deze handen hun zwarte ogen en ogen en handen bezig te zoeken naar een gruis van diep
verloren meteoren die de mens zich niet herinnert maar veredeld is door praehistorische
onderwerelden tot de naam van het diamant een schat die de aarde op zelfdzame ogenblikken
prijsgeeft en waaraan de mens zijn prijs geeft namelijk de aandacht van twee blote zwarte
negerjongens die een overbekleed man achter zich weten zonder beheersing met een gierige
brand in zijn ogen de blanke man
de zwarte handen
de blauwe gierige ogen met de zweep in de iris
en niet zien wat er aan diamant op deze zwarte huiden glinstert noch de hoon
op zijn begeerte in het zwarte git van hun ogen
of de verwondering der vreemde goden in het geluid der aarde
of gewoon de schrille totempaal in de rug der kinderen
en de grijns in hun achteloze hielen
die hij zien kan
wat hij niet ziet
hij staat en kijkt en vereeuwigt wat niet had zullen zijn
de zure schimmel in het land
de schurftige hond van de honger
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er staat geschreven dat deze naakte jongetjes na het werk eerst worden doorgelicht met
kunstlicht en daarna moeten duiken in een bad waarin de stenen van veredeld turf zinken die
de zwarte huid mocht bergen de ogen der jongens schitteren na de duik en zij zouden het graag
een tweede keer doen want zij erkennen het spel door de discipline der bezitgierige zwepen
de jongens staan lachend aan de kant
de jongens lachen de blanken uit de zwarte negerjongetjes
zij steken de tong uit in de film
zure mannen komen en gaan
zij horen niet de tamtam der woelige revoluties de drum der voeten en de sprong van het hoofd
uit de kroese haren en zien niet de vlam in de ogen broeien der wraak en het tellen in de harten
der velen die zwart zijn en de weinigen wit en niet de witte tanden nemen zij waar die nog als
onverwoestbare muren de weg naar binnen bewaken en voeden zij horen niet de grote revolutie
die waakt en zal opspringen uit de rode bedden die deze zwarte hiden het onbetwistbaar huis
zijn en reeds liggend een weergaloos monument van ontembare dansen die de geheimen weten
van het lichaam waar geen hooggeleerde heer meer weet van heeft en die eens een dodende
openbaring zullen voeren over al het land dat bestaat in het noorden onder een
langzaamaanschuivend poolgebied vol onwereldse strakke kou om de mensen die de arts boven
de medicijnman stelden de roffel te geven van huid op huid en hart tegen hart en de kanker
zullen uitroeien door een gezond eten in te voeren
zouden de kinderen dit vermoeden, vroeg mij de man, die ik hierover sprak deze twee kleine
zwarte kinderen van elf en negen jaar en ik zei: zie zij steken de tong uit de nacht van het leven
ligt misschien nog dieper onder een zwarte huid twee lachende diamanten meneer niets minder
en stralende tongen
de dans van een panter
het zwijgen van een oerwoud
de stille bron van immense rivieren
twee kleine negerjongetjes op zoek naar een diamant voor de blanken
dit woont in mij
in mijn ik dat ik niet begrijp
het moet een groot huis zijn met wonderlijke verdiepingen
wat een mens tot mij spreekt vindt er een bed
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ik ben gastvrij en vrees niemand
iedereen komt... ook ongevraagd en zonder dat ik het weet
zo gaan er sommigen wel weg maar de geur blijft of de schoen die zij op mijn
trappen versleten
soms ook alleen het beeld
dat beeld waarmee ik loop
waarmee ik spreek
dat ik kus in het donker
waarmee ik overspel pleeg op straat
dat ik niets spaar
waar alles in kan
ook vol verdiepingen
net ik
dit beeld
en ook wel het tegenovergestelde
maar toch ik
dit beeld
zo zei mij een man:
het was raar ik lag al drie weken op bed ik kon op een goeie dag plotseling niet meer lopen
mijn rechterbeen wilde niet mee en het was onbegrijpelijk want om vier uur liep ik nog zo op
straat en ik hoorde de klok slaan en ineens sneed een vlijmende pijn mijn been af zo leek het
wel en ik moest steunend op mijn vrouw naar huis gaan en naar boven en in bed en weken drie
weken die pijn en de tijd naderde dat ik op reis zou gaan en ik probeerde ieder uur van de dag
op te staan en te lopen en mijn vrienden vroegen mij wanneer wij konden gaan en of ik mee
ging en toen heb ik gezegd op de dag dat zij wilden gaan goed ik ga mee maar om vier uur en
toen de klok sloeg stond ik op en mijn vrouw keek angstig toe en ik zei mijzelf ik moet gaan en
zie ik ging
van of dat ogenblik had ik mijn been terug tot mijn beschikking
ik liep de pijn er uit binnen één uur
en de man zweeg en ik vroeg of hij doorgrondde het geheim van zijn zieke been
en de man antwoordde:
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zie ik heb veel gedacht want ik leef nu in een sterfhuis want in de tijd dat ik weg ben geweest
is mijn vrouw ziek geworden zij is verlamd over haar hele lichaam alleen haar hoofd welt nog
en heeft pijn en ik dacht moest ik haar voorbeeld zijn en ik zei het haar, maar zij zei, ik heb bij
jou gewaakt en wat jij deed was een wonder een stap uit het donker der rede in een geloof
misschien, maar ik dacht wie weet is het voor mij een voorbeeld een diep exempel een
mysterienspel vol lering voor mij zelf die zich zelf meer lief had dan de liefste van wie ik veel
houd en is dit geheim wel doorgedrongen in haar leden dat ik haar los zou laten wanneer iets
in mij zelf mij zou redden van van wat gestalte krijgt door de ander de dankbaarheid en banden
wel wilde afleggen en laten zien dat het levende bloed geen genade kent tegen al wat het bleek
zou kunnen maken zodat ik nu weet dat ik door moet gaan en zij dat zij moest sterven om mij
mijn pas te geven voor mijn eigen rijk zo dus dat de weg tot u zelf gaat door het land van een
ander zoals het kind zich vondt ten koste van een moeder die de kracht tot het zelf niet heeft of
als een man die steeds weer sterft op zijn eigenste uur in de schoot van zijn geliefde
iedere dag om 4 uur voel ik een pijnlijke scheut in mijn been, die opkruipt
tot in het hart
een alarmreactie
's nachts trek ik nu een bovenpak aan
dit voor de schuld
een pyama tegen de nacht
zie en zo zet ik nieuw licht op het toetsingsrecht nieuw licht op de voorarresten en de
processuele behandelingen op de dwangmiddelen die aan de mens gebruikt worden over
en door de grondtrekken der kaartsystemen onmacht om tot een nieuw lied in mij te
geraken voor deze wereld, een hooglied waarin de goden als gaten staan in de doorboringen
der muren en de schuld een schaduw wordt met mooie tekens van doorvoerhandel en
ontbrekende waarschuwingen en dit lied zal stuk breken de celkernen en ikonoklast zijn
en beeldmaker en ademsferment om de vernauwingen in de ruggemergen ruimte te geven
in de diepte en hoogte en te voeren ver over de dreven van het land der nerven tot het
eigen stuk gekend is
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daarom is dit een metselaarsboek vol kunststeenwerken en wordt alles ontstoft en ontneveld
en wordt het hout gedroogd om het te kunnen drijven door de handen der mensen heen
tot kozijnen van nieuwe huizen binnen de angstdorre harten en het stijfgevingerte van
verledenszieken, een ongekarnd heelal
zie, want men moet veel reizen zei mij een man en zijn gezicht stond zwaar in het draaiende
landschap en de zon zette de brand in zijn moede wenkbrauwen en wat er licht was aan
zijn gezicht, men moet veel reizen herhaalde hij omdat er soms van die ontzettende dingen
gebeuren binnen de menselijke geest in dat vat de gruwel van alles wat niet te vatten is en
zo is de trein mij langzaam tot een moederschoot geworden de gaande moeder door het
land waarin alle mensen spreken en kinderen huilen of gevoed worden of zich ontlasten,
waarin de handel der landschappen gedreven wordt en de natuur haar gang gaat aan het
blote oog en veel aanzet en ik de verhalen hoor of ik in Amerika ben of in Rusland waar
overal veel mensen wonen en ik ken deze landen uit dat éne moederland waaruit ik kom
en waarin wijze regens mijn hoofd hebben bespoeld ook toen mijn adem de buitenlucht
nog niet kende en enkel lichte nachten beweging in een groot water vol vruchten mij wiegde
tot wat ik zou worden en ik nu ben in deze trein gewoon derde klas tussen allen die met
mij leven en het vergeten van wat vaak nader staat dan de herinnering aan al die landen
vol buurtschappen en genoten die Amerika en Rusland zijn genoemd en waar om heen
men bergen heeft opgezet om elkaar niet te kunnen zien maar zo'n raam in een door halve
duisternis rijdende trein laat net genoeg aan openbaring over om de verbindingen nog
eens door dit ons levend bloed te laten stromen en te herkennen misschien vaag maar
groots dat wat wij samengeleefd hebben op aarde en onder de wolken geplaatst als een
tegenwereld tegen wat van boven dreigt en een bovenwereld tegen wat van onderen de
graven wil steken in de menselijke hand die overvol tactiek ligt in de lijnen van dit leven
zo is een trein die rijdt in de nacht mij een grote moeder een wonderslang met
fosforiserende gedachten in lange banen door de landen waarin niets vreemd is gebleven
en waardoor de doorgangen tot alle klassen de toegang verlenen en ook de zachte deining
wanneer er over
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de wissels gereden wordt en de moeder even ontwaakt uit deze dreunende droom over
haar inhoud en alles wat het worden moet straks wanneer sommigen te vroeg uitstappen
en anderen te lang zitten blijven en wat er stuk loopt soms tussen de wielen in de schreeuw
van een kind
zie zo is een trein die rijdt door de nacht van dit land een moeder vol vreemde krachten
die glimlacht in oude vrouwen aan het raam in het zich verkneukelen van de paren die
tegen elkaar zitten en zacht met de huid vrijen zij kent het allemaal en ook de man die
vraagt aan een non of zij paling lust en de non die lacht omdat zij verstandig is en weet
dat zij ongetrouwd is en een gelofte heeft gedaan en zegt even later ik mis de kinderen
niet en de man zegt niets maar eet zijn tiende paling en zijn vrouw ook en de oude vrouw
aan het raam knikt goedkeurend en zegt tot de non zie ik geloof u ik weet dat u niet mist
wat ik misschien mis en ik weet ook dat de advocaat voor u niet gekomen is en dat de
schoonheid ontbrak maar ik geloof dat u gelukkig kunt zijn anders dan ik
zie zo is een trein en zo weinig de avondlanden zich bewust zijn van dit dat zij wapenen
en bulletins op krantenpapier drukken en laten circuleren binnen de grote moeder terwijl
zij de grenzen over gaat zonder de poort en de pas te zien en alle talen gewoon door elkaar
spreekt en in zich aan heeft laten brengen langs de ramen naar buiten waaruit te kijken
geoorloofd is maar niet te leunen omdat zij de zwakheid der hoofden kent tegen de grote
sterke wind die zij met zich mee voert en ontwikkelt in haar omgevingen grootse visioenen
van draaiende eenheden waarvan zij zich de spil weet van bomen mensen en huizen en
zij ziet de handen zaden in de grond leggen waarover haar adem de vruchtbaarheid legde
binnen een uurdienst en ziet oogsten binnen de maanden die nodig zijn om uit te kunnen
komen en de schoorstenen ziet der nijverheid die het rythme van haar wielen in het hart
der mensen tot automaten sloeg om steeds die ene schroef te draaien als lagen zij in een
enorm bed van zacht verende vrouwen waarvan de enveloppen moeten worden dichtgeplakt
omdat open zijn altijd ook niet alles is en ook een grote muziek met rythmen zo uit de
straten van het menselijk bewegen is de grote moeder die daar staat voor etalages in het
kleed der laatste mode en onder de druk van een
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onbekende hartslag en tot in de stijl en de lach gespannen en het oog zonderling gericht
op een voedsel dat de ramen van moderne magazijnen achter doorzichtig plastic verbergen
voedsel dat niet tegen het licht kan niet tegen de zon die zo'n vrouw eigenlijk draagt binnen
de half geloken ogen van verlangen om te weten wat dit verlangen aan geheim heeft en
om prijs te geven en te betalen een tol waarvan de zin wel verborgen zal blijven zoals in
alles wat rondgaat en ogen opzet en de uitstallingen waarneemt en tot wonderen slaat
zie je zo'n modern magazijn vol dingen mensendingen
zo'n dingelijkheid in mijn tastende vingers van modern magazijn
zo vol van mensen
zo rijd ik door de nacht van het draaiende land
een immense moeder
die niet meten kan
een wonder dat weet
een verbeelding voor een ander
coïtaal onsterfelijk van het midden
wat vreemd is
dit
ook mij
om achter alles geschreven te staan
ondragelijk
een dwang van visie
ook mij
dit!
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zo komt men soms terug in zijn huis en ziet het bezet en men gaat en een groot zwerven
en zweren gaat beginnen zoals dat gaat in de mens die wel veel optrekt waarvan hij de
ontwikkeling in blindheid van het doen niet ziet en hij verlaat de optrekken die nog slechts
spookachtig en half staan en ziet dat de muren berookt zijn op plaatsen waar hij het nooit
zag tot uiterlijk van ruïne en hij neemt de nagel van zijn vinger en zet die in het roet en
zie hij ziet zijn eigen vuil dat is sterk zegt hij tot zich zelf en gaat heen zijn hoofdschuddend
in onmacht over dit handelen dat hij deed en van hem was gebleven en hij niet wist zo is
de erfenis in beeld gebracht omschreven door geen wet en aan geen voorwaarde van
schriftelijkheid gebonden het voltrekt zich als huwelijk en vonnis en geeft mooie dingen
weg in het hart van zich zelf of ook wel een ander maar de damp die om de dingen ligt de
nevels van ontstaan kent hij niet doch in enkelen wordt de wolk tot bewegende visie en
die gaan een ontroerend beeld in zich zelf hakken van de geliefde boven haar uit en dat
beeld wordt een woonhuis zo geheel eigen in de adem dat een ander ruïnes moet zien in
de onzichtbare muur die alles omgeeft wat het heeft
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X
in Amerika gaat het anders zei de man
zo zei ik
in Amerika huur je een huis op papier
een huis dat er niet is, vroeg ik
ja, zei hij
zo
je krijgt een papier voor je oog als in de kassa van een schouwburg een man wijst en
zegt: dit wordt gebouwd, zoveel woningen in dit blok en zoveel in dat, de hokjes die
vrij zijn daaruit kunt u kiezen en ik koos, zei de man een hoekhuis
goed dat kan dat is leeg
u kunt nu nog kiezen de kleur van uw badkamer
ik koos groen
en hij zei dat het goed was
en ik ging, zei de man, naar de plaats waar de huizen gebouwd zouden worden om de omgeving
te zien en de natuur die mijn huis zou omringen en ik uit de ramen zou kunnen zien en ik zag
dat het mooi een landschap was aan de rand van de stad heuvelachtig en bebost
ik tref het dacht ik
en ik trof het zei de man verder want ik hoorde plotseling een groot geluid van brommende
motoren die naderden en ik zag hoe vijf enorme rode gevaarten de weg opkwamen bulldozers
geheten en ik zag hoe de muilen één voor één geopend werden binnen één seconde in mijn blik
en hoe in het aanzwellend geluid eerst de bomen vielen en vervolgens de schoffel over de aarde
beet als een beest een mechanisch beest zonder genade en hoe het land vlak werd zag ik en dit
binnen de enkele uren van een verbazingwekkende verstijving in mij zelf een ijselijke dood en
vreugde om dit doen van menselijke vindingen die de aarde ook wel de moeder geheten de
dwang aandeden en de mechanische korven waarin bomen, wortels, verschrikte dieren en zand
gestort werden ieder in zijn stalen korf en de korven reden heen op wielen en de monsters ook
en ik stond alleen in een vlakte een hart in een woestijn
hier komt mijn huis, dacht ik
en hier kwam mijn huis en die van vele anderen die ik niet kende
na drie maanden woonden wij allen waar de bomen hadden gestaan
er en kwam na vier maanden binnen alle huizen een brief
in die brief stond: U kunt kiezen tussen twee pijnbomen of vier heesters
ik koos twee pijnbomen
een week later keek ik uit mijn raam de straat af
mijn vrouw baadde de kinderen in het groene bad
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het was vroeg in de ochtend
ik keek uit het raam en ik hoorde naderen de motoren als toen ik stond in dat heuvellandschap
waar ik een huis droomde en ik zag grote auto's komen in lange file en de eerste bleef staan bij
het eerste voortuintje wierp een draaiende slurf de grond in en boorde twee gaten en reed verder
en kwam voor mijn voortuin staan en deed hetzelfde en de tweede wagen volgde met pijnbomen
en een stelsel van mechanisch ingewikkelde haken plantte de bomen in de gaten en reed naar
mijn voortuin en deed daar hetzelfde en de volgende auto spoot met modder de gaten om de
boom dicht reed door naar mijn voortuin en deed daar hetzelfde er waren ook nog mensen die
heesters besteld hadden
en ik stond voor het raam en zag mijn pijnbomen
en de kinderen kwamen de kamer binnen en zij zagen de pijnbomen
en mijn vrouw zag de pijnbomen en zei: dat is ook vlug
en de kinderen keken naar de bomen en hun ogen waren groot en streelden de
bomen met hun bewondering
de autos waren al weg
en ik zag de bewondering en ik wist dat het landschap terug was
de kinderen
de bomen, zei ik en lachte
en de auto's hoorde ik niet meer die waren al weg
pijnbomen
zo bouwen wij huizen, zei mijn vriend die Amerika liefheeft
vol gemakken
ieder zijn eigen badkamer in zijn eigen kleur met zijn eigen bomen die
hij zelf koos uit de pijnbomen of heesters
en hij zei vreugde over zijn lippen
en ik zag Mondriaan staan schilderend zijn boogie-woogie
ik zag een grote levende abstractie
een essentie van gelijkende lijnen
een vreugde
een hartstocht
een verdriet
het bouwen van huizen in Amerika
een boogie-woogie van wondere bewegingen
een eindeloze paring van mens en machine
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van de moeder van stof in de handen van ook ongeveer mensen
omdat illusie en realiteit voor dit jonge volk niet gescheiden zijn mogen wij niet spreken van
hypocrisie, lees ik
de united nations boogie-woogie
alle mythen van alle tijden
waarom Amerika spreekt tot mijn ik
waarom Rusland spreekt tot mijn ik
omdat de moedertrein van alles in mij de wissel neemt
een eindeloze schoot vol huizen
deze grote godin staat in de nabuurlanden bekend als Sibylle, Magna Mater,
Akdestis, Dindymene, Berecynthia en Pessinuntis
en naast haar Attis over wiens ontmanning men klaagt en die gedood werd
de moeder aller dingen is groot en wreed
zij vreet de kinderen die zij baart zo goed als zij hen voedt
maar die zij spaart sieren haar op en geven hun ogen als spiegels
ook eieren om te eten
en eunuchen om de was te doen
de man speelt mooie tamboerijnen op haar huid
en de huid glanst een lach
een duister boek
dat zij leest in de spiegel
de dreigende koorts van een nazomer binnen een heiligdom
zonderling deze kathedralen zuchtte een moeder in Chartres
er ging iets uit haar zelf staan
een woekering van zuilen en ramen en kleuren en een vermoeden
dat mij angstig maakt, zei de moeder
bid en val op je knieën en laat het priesterdom voor wat het is
de moederoverste glimlachte zij zag de jongens spelen en gooien met zand en
zij keek vooruit en zij zei zacht met duidelijke stem en vreemde glimlach dat
Freud zei dat jongetjes die met zandgooien het zaad kwistig en zorgeloos zaaien
dit zei de moederoverste in een klooster ergens in Brabant
dit mysterie heeft een eerbare kant: de kastratie werd afgeschaft
de moeder die vormeloos vormen maakt
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[XI]
een diep aziatisch beeld dat tussen enorme ijslanden en ketens der bergen zijn vlakte heeft
en uitbreid door de gronden en het steen heen en het ijs smelt waarnodig en nooit ophoudt
zoals zij de aarde is van alles wat groeit en wat zij mysterie schenkt en schone diensten
laat oprichten en almoezen doet verzamelen uit de banden der rijken om de armen te
voeden en kleed te verschaffen zo vol van compenzatie en religieuse toestanden en
voortdurend maar levenscondities opwerpende en de schop in de hand om land te spitten
waar de monden van honger open staan en nietszeggend zijn geworden binnen de veelal
verkeerde tempelrijken en nauwelijks boven de rijst uit die zij niet eten om de schepen
der uitvoer vol te houden zo asiatisch deze moeder en zo stil en glimlachend en wel wijs
ook te weten dat de honger iets is en ligt te midden der rijkdom dat ook iets is en naast de
ziekte die ook iets is en dat alles naast elkaar en overelkaar ligt en evenveel waard is en
ook het medelijden er is en niet meer dan de wreedheid en dat beiden en alle andere
voorwaarden tesamen werken om de vervulling van het leven te voldoen boven de
bijgeloven uit tot in dit onsterfelijk beeld dat vormeloos over de aarde ligt en werkt in het
hart van ieder mens en het bloed meet en bepaalt en voorziet van de stroom zonder
voorbehoud dan dat wat voorbehouden is
de lengte overzichten der kabels
de knoopspoelen
de keuze der versterkers
en de joeling waarin de kabels komen
nee: het meten van spoel tot spoel en het geloof dat er altijd een volgt en dat
de afstand te meten is en het veld vol vermoedens ligt draagbaar
dat het te hopen is
een gesprek tussen Lochem en Laren in Holland
om een missieroman te schrijven
en de Maori's wat Ohm's te brengen
en het warme en vruchtbare lezen
ik moet iemand uit mij weg schrijven, zei iemand
langs de draden, zie je
in de beslissende maanden der dradeloosheid
ik ga op reis, zei iemand
ik ook
en het beeld zal blijven
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ik reis om iemand uit mij weg te krijgen, zei de man
ieder land is een land
maar de verpersoonlijkingen zijn anders
ik ga naar Spanje
ik wil Barcelona zien, dat eigenlijk nog in Frankrijk ligt
en Valencia
zie mijn dochter is deze, zei de man, deze is mijn dochter uit Valencia
het mooiste kind van de wereld
en zie die ogen en dat gezicht en de wangen zo vol
zo zijn alle vrouwen van Valencia de schoonste van Spanje
maar U heeft veel cultuur in Olanda
en schoon en de sloten recht en de mensen lachen altijd
en ik zeg de Spanjaarden lachen veel en ik denk dat alle vreemde mensen veel tegen elkaar
lachen omdat ze graag vriendelijk zijn eens een keer en omdat het kan tussen mensen die
nooit hebben samengewoond en niet weten wat het hart nog niet over de lippen heeft
gebracht en nog nauwelijks verraden kan in de hand der gebaren en niet de tong hoeft te
geven
de volken lachen graag tegen elkaar
de volken bevechten elkaar steeds weer
er zijn van die vreemde tussenplaatsen in de menselijke ziel
dit zijn die duistere liefdes voor bezetenheden
zij willen elkander zo graag eens bezitten
zij krijgen zo buken zich zelve om de bezemsteelhanden en vegen de huid kapot en worden
elkander de schrille vlucht van de heksen door donkere nachten van woeling door een
wereldleed en slaan grote stofzuigers in elkaar aan en worden modern door een
ondergeschut in hun ogen
maar in Valencia lacht men veel
de vrouwen dragen de appel bruin in de ogen en de monden zijn van boven natuurlijk
zinnelijke vorm en de lippen leggen enorme rijken uit over de gezichten der mannen
achteloos gezeten onder zuidelijke arcaden de zaken besprekend en de loterij zeggend van
veel rijkdom en veel koffie en weinig centen en goede vrouwen en dochters en zonen en
ook de voetbal wordt op de voet gevolgd
in Valencia en in Herenveen lachen de mensen veel
en ik ga weg, zei de man om iets kwijt te raken
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en ik zend telegrammen over de aarde van het zoeken
en ik spel de letters van het alphabeth tot een verlossend woord
en ik denk veel aan de anderen
en ik ben mij zelf wel het liefst
in Valencia en in Herenveen
en wat er door gaat in het leven
en wat het zaad tot naaktheid slaat in de velden
en de wind die dat deed
en wat de regen komt halen en brengen
in Valencia, Malaga en Herenveen
ik weet nu dat ik op reis zal gaan om het innerlijk prijsbeleid weer te wijzigen en nieuwe
kalenderwetenschappen mij de tucht te laten aandoen en geen genade te vinden en zo weer
nieuwe tijdsbepalingen zal opwerpen en de plaatsen met het zeemansoog der kortstondige
bezoeker te gaan zien grijze oudheden en hoeren en in grote verten doordringen en nieuwe
bergen tegen de planeten planten en de loop van enkele sterren veranderen in het almanak
van mijn hart en zo de nieuwe tijddienst openen in mijn bloedgangen en voorstellingen
omtrent de loop die de wereld gaat nemen in het wezen der mensen dat staat te staren
achter vele ongedroomde verten en de zee van zich zelf ziet als de grot en het wonder van
god zo te geraken tot de rode verdiepingen der zendstations en de menselijke stem de
aether te geven tot voortplanting de tong tegen het gat van de hemel in de
wonderbaarlijkheid van de vaste wet die daar heerst bij gebrek aan doorzicht en de
mogelijkheid van de vlek van 't bedrog der ogen die de jaarboeken maar willen lezen en
de bladzijden maar omslaan met de vingers van ongeduld achter de maagdelijke vliezen
de tempels van dit nieuwe schrift zijn de karakters die lang reeds verloren gingen die
ontschoten in vluchtigheid van het moment van het ik in de tijd en geen Zijn werd niet de
brug en het water sloeg van ogenblik tot hartslag en beeld van god alleen de mengwezens
hebben een vreemde troebele duidelijkheid behouden waar de dienst der lelijkste
bevangenheden tot ontijdige luxebouw en revolutiebodems overgingen omdat maar
weinigen het geduld van de stenen hebben en maar weinigen het oog zo groot dat het
pyramiden kan bevatten en Mayatempels concipieren nee liever gevangenissen oude en
moderne van alle gemakken voorzien en vol licht maar onontkoombaar dicht en
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drek voor de ziel die een vogel is een heilige vogel die studeert de landschappen uit het
hoofd leert naar het hart en opneemt in de vleugelslag en versteent tot lichtjaar.
ik ga op reis, maar liever zou ik mij willen afdrogen met de huid van een voorwereldlijk dier
of als het beeld Fatima worden rondgedragen en versleten zijn van het steen van mijn huid
door de aanrakingen en kussen der mensen die mij ronddragen en willen staan ook zo nu en
dan in de klokrokken lach der vrouwen die mij de kinderen komen brengen en waarover ik mijn
hoofd buig in verlossende zucht van zonde om daarna weer mijn gang te gaan langs het strand
van de mensheid als de caballero Eeuwenoud die de ondieren slacht de voorhistorische monsters
in de hand houdt en keurt op echtheid en ook wil ik eten uit de voederbakken der wijze ogen en
gaan staan op mijn droomvingers om met het zeewier te spreken dot groen en zilt de wrakken
der schepen en de kusten der mensen begroeit altijd op de rand van leven en dood met het oog
in de afgrond der moeders en de hand aan de hals der vaders en het bloed van de een in de
ander kijken en de adem van velen verzetten die ziek zijn zo ook een oog in het bloedvat werpen
en opstaan langs de kanten en even meeloper spelen en vilt en schematische voorstelling zijn
in acht of negen kleuren behalve de hoofdkleur die de onbedrukte stof zelf is
o mij mahonie mij hard
zo zei mij de man: als men van oudsher de koeien kent gaat men naar Zweden dat een groot
land is en leest men voor uit de arithmetiek in Lund zes lezingen over het imaginaire getal het
getal zelf en het Abstract Getal dat in alle mensen woont en waarvan men in China at vierduizend
jaar geleden zo'n weet had dat zij de zon op ware grote zagen en na de lezingen over dit Absolute
Getal dat diep ligt raadpleegt men de weerkaarten die Lund in zijn straten heeft hangen en men
ziet dat de sneeuwstormen allen naar het zuiden zijn gericht en men neemt de laatste om voor
de wind en met de sneeuw daar te komen men fietst dat doet men in Zweden veel want het is
een groot land en zo deed ik ook
de man stopte
de man zei ik kwam aan de grens om haar te overschrijden maar ik had geen geld
en ik vroeg wat heeft het overschrijden der grenzen met geld te maken
dat begreep men niet
men heeft mij toen terug gebracht naar Lund een stad zoals Zweden is vol binnenhuis
architectuur alles wel recht en vol getallen en men heeft mij vele theorema's laten uitwerken
in een rustig huis omdat ik niet geheel kalm was en gering afweek van wat gewoon heet
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daarna heb ik wederom de fiets genomen en ben gegaan nu onder een goede geleide die zeer
goed was want hij opende onmiddellijk zijn mond als een medemens tot hem sprak en hij begreep
hij deze geleide bracht mij de grenzen over die ik overreed hetgeen moderner is dan overschrijden
ik ben van oudsher zoals ik zei van de koeien want mijn vader was veearts en alles had heel
anders kunnen lopen als dit niet zo was geweest en ik niet al heel vroeg het Getal zag waarvan
de ouden het heil inzagen de chinezen en wichelaars der tijd die veel gemaakt hebben op de
wereld dat nog heden stand houdt wat niet verwonderlijk is als men wéét
zie mijn geleider
ik lach
mijn geleider die hier de ketting om mij been spant en niet de heilige Zevenmaas ziet die ik in
de vingers houd om alles gewoon te ontsluiten want ik wijk enigszins af en eet slechts rijst
voorzover voorradig
op reis eet ik nooit
eten kost tijd en kan een mens belemmeren aan te komen wanneer hij wil
eten kan misselijk maken
eten komt er in en moet er uit
dit zo zei mij menig wijsgeer is wat de getallen verduistert en het zicht ontneemt, want waarlijk
ik ben geen isme
nee de verlate Pythagoras wist dat de wilde tijd zijn cirkels kwam verstoren en waarschuwde
niet voor niets: nooit op reis eten en de kring van het getal dat het in wezen is omsluitend
hetgeen is en zichtbaar teken voor het geheim sparen en uitsparen binnen de tijdelijke roofhutten
van dit leven
later heeft hij overal spiegels opgericht om de zon te vangen en er de mensen mee te vernielen
te verschroeien en in de dwangbuis van het licht te leren denken reizen is rampen
zo ook mij dit alles te veel en nu onder stroomgeleide en wortelteken verder met de blokken van
mijn gezichtsvermogen onder mijn armen diep in de oksels der dingen die de mensen toch niet
zien die zeggen geen grenzen over zonder geld en dus het verband hebben gelegd
ze zijn niet gelukkig eindig ik voor dit Men
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ik herinner mij de vrouw die ik nu schrijf nog jong en aan geen school ontgroeid die mij schreef
van haar vriend: hij is autodidact en weet daardoor precies wat hij wil en mist dus niets
dit schreef zij
zij kwam geheel onverwacht en sprak in mij de taal en de tekens en gaf namen in mijn hart die
ik vroeger gemist had de verbinding met een zéker weten zo kwam je uit het zuiden des lands
uit de vrolijkste stad waar de dood zo levend in de stegen staat en oude bomen het wonder
uitdoen over niets vermoedende mensen
jij wist van iets in mij dat jouw mond nooit zal spreken
je zult ook wel trouwen
met de autodidact die niets mist misschien
of met iemand anders
maar niemand zal weten welke vervulling diep in de plooien van je hart verborgen woont
jij zelf niet
ik niet
jij van mij niet
een carnaval een rijke prins een toverwoord een gouden boom een gaaf dier
een overvolle vrucht aan het oog ontnomen
en je kunt niet tellen
wij hebben de uren in die éne nacht niet geteld
een tijdwoord
een gesprek waarin de klok sloeg
soms een zwijgen
de rekenaarsgezichten verloren het licht om ons heen
het was een hoog huis van zwijgen dat wij bouwden
geworteld in een diepe grauwe sloot
en soms was je Braziliaan als je zei: ik
want god is Braziliaan zeggen zij en planten de koffie niet
ik leverde in je ogen lettergreepgevechten
ik vond de ontknoping niet
er was nog niets in mij dood
en ik hing nog vernis uit in de vleugels
ik stiet op een onzegbare kern
het grijs graniet in je blik
koel
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ongeteld stond alles
naaktzadigen doen ons niets zei jij
meetapparaten hadden we ook wel opgesteld in de kruising der blikken
je sloeg onvermoed veel hoede om mij heen
een valkuil van vreselijke liefde
wij ontmoetten elkaar daarna nooit meer dan enkele minuten
wat in jou woont van mij ken ik niet
wat in mij woont van jou ken jij niet
dat is in jou en mij het beste wat er woont
je zult wel trouwen met een autodidact
met iemand die weet wat hij wil
die jou liefheeft en niet de plek kent die is de kern het kruis de gang de vleugel de kerk en de
stervende god in je ziel die je ziel zelf is
hij zal je behoeden voor de schade die de wereld kan doen
ik zal in mij hoeden iets onschrijfbaars in je
ik zal weten het gebrek aan letters in ons
ik zal de grote onbekende in je gebaren zien
ik ben de herinneringsman de safe van alles de sleutel voor het slot dat jij en ik weten maar niet
de plaats en zo de plaats dan is het slot sleutelloos of alleen maar de man die in Zweden woont
en bomen kapt met een bijl en zijn kracht meet maar de mogelijkheid van meer armslag niet
en het blinde blitzlicht van zich zelf is
hij draagt een zonnebril
net als jij vlak onder je huid
en hij ziet de weg af
en op de weg een horizon
jij draagt de lijnen gewoon weg
ja appliqué ik ken je wel
nu je adres nog zei je tegen de morgen
koud tegen elkaar in een rood jak ochtendlicht
niets zullen we ooit van elkaar bezitten
in ons staat de beul der vrijheid
jij en ik
de berger en herder de schapen de hond en de ster uit het oosten alles in één vreemde hand ook
ons die daarin wonen en veel zien bewegen onder ons en land tot drijfzand en water zien worden
waar de anderen nog gaan
medelijden? vroeg je
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wat onmogelijk is veronderstellen
het verhaal van die Abraham die Kierkegaard alles aandeed en zijn leven nog eens gaf aan die
vrouw die de vader en zoon en moeder van alles voor hem was geen theorie
imaginair alles en wereld apart
wat achter je huid woont die zacht en strak was en onaangeraakt
je zult wel kinderen krijgen
dat vergroot de eenzaamheid natuurlijk zei mij iemand
als ik Parijs zie dan staat de obelisk als alles omhoog wat er leeft over de elysische velden naar
de plaats der sterren de triomf van de boog des levens tegen een parelgrijze hemel
de hemel je huid
alles vliegt er door en over
ik dacht daar zit niets achter wat woorden kan krijgen
misschien een kleurenfoto
ja van buiten het bereik voor welk diaphragma
zie ik kan niets zeggen
geen steek is houdbaar
het zand dat door de lopers loopt en zich zelf ontmoet en niet groet de loze zwaai van een
saluerende hand
onverwoestbaar voor wie gezien heeft voor hij op reis ging
ik was eens bij je
je had kiespijn
we gingen naar de tandarts en hij zette goud in je mond
ik las het er uit
ik nam het mee je hebt het niet gemerkt
we lagen aan de weg naar vlijmen onder de bomen gezien door allen die voorbijgingen
om ons stond de isolatie der lucht
we hadden enkel handen
ze schreven ons brieven over wat de lippen niet vonden
je zult veel gaan reizen, stond tegen de lucht van een spoorlijn
ik ben nu weer op weg
in Parijs zitten oude vrouwen op een bank en zien de eenheid
wat ze missen
mijn vriend is in Italie geweest met Odyle en zij hebben met vissers gesproken en gedronken
en hij heeft gitaar gespeeld van de liefde en is erg moe geweest
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in Italie is veel cultuur en oud en de mensen lachen en zijn zorgeloos omdat ze weten wat honger
is
zo ook in Spanje
zo ook jij
die Ebro is droog op de hoogvlakte en in Zaragoza heeft zij water en alles stroomt daarin ook
de droge keel van een land
de rode stenen van Burgos geven de dorst mee
wat jij hebt
ik zal je wel ontmoeten voor een kerk de Santa Maria de la Patria
jij hebt het land in je vader wonen
je weet het wel
mijn schrift is hetzelfde
wie weet wie de vingers heeft
oude keizers de Merovingen en Karolijnen ontmoette ik in het bois de Compiègne met mijn
vriend zij joegen op wild en wat de bomen loslieten die hoog
staan en duizenden jaren
er stond de wagon van de oorlogen
de generaals zwegen
dat is wat er niet meer te bewegen is aan de rem men vol roest
enkele dode soldaten spraken over een verwonding
wij zijn nog levend zie je zeiden ze
zo ook jij
wel gewond aan de benen geraakt zonder de genade van het brood dat men ons zei in de hemel
te staan en ook wel een vaderland die wij meer in enkele marketensters vonden ook geheel van
het bos en de open bomen en de vurige keel van stervende vogels
wij zien het nog wel
ook jou
en de keizers en generaals ja velen de meesten zijn nu ook dood ze liggen nog steeds in hun
bed en wij verschonen hun lakens dat is zo de gewoonte ze worden met auto's gebracht en
gehaald
wij wikkelen onze spoken daarin van onze laatste adem
daarom waait het hier eeuwig en zegt de boom wat niemand weet
deze oorlogswagen zal nooit meer rijden
de natuur is mooi en er wonen geen mensen
dit is ook wat de rook van een enkele cigaret ons zegt die men weggooit het bosleven is geheel
ontwennend van de wereld
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wij hebben nog onze voeten
take it easy net als kinderen die tekenen zonder haast
zij tekenen ons: de onbekende soldaten
zo ook jij de berger mijn hart
ik heb besloten deze wereld af te vloeien met een rol
en dit spiegelschrift lever ik per meter
een larousse illustré
de weg der illuminatie en de honger van vele meditaties in de handen die vanochtend wederom
het stokbrood der ogen droegen
het zijn de stille tegenliggers op reis de grote schuldwagens die ons tegemoet rijden met
zwaargewicht en overbrengingen geheel technisch op de wielen om de doodsangst en het
inhaalverbod binnen kleine harten in kilometers te registreren en de glijdende helling
binnen de dwingende vingers feilloos te nemen binnen het oog van een vreemd landschap
vol kruisingen goede tempelieren kathedralen verwoestingen waarschuwingstekens en
devaluaties: een tabula rasa vol herinneringen recht in mijn rug van de vaart der afstanden
met het noorden waar iedereen woont en de regen het zout der aarde doet rotten en
waarvan de treinen en vogels vertellen of het nieuws binnen een rijdend huis een modern
comforthuis waar de stem der wereld zijn domeinen heeft uitgebreid van Europa met
Amerika en Rusland en Afrika
jalaloelaja di allahaaah jo en gitaar en tamtam en hoge stem in de spitsen van Arabie
Allah is Groot; Groot is Allah
wie er mij volgen langs de wegen vol geluidswagens
een aandrijving per wormwiel
een motor vol filters en kopkleppen en levende vingers
het lichaam wordt gevuld met duistere beroepen en de schreeuw van nauwelijks ontkomen
dieren
en in Nevers stond een klooster Saint Gildard, een moederhuis van weldadigheid met een zwarte
maagd daarin met de Bernadette Soubirons la voyante de Lourdes
in 1933 werd zij heilig verklaard omdat zij zo mooi met het water kon bouwen de streekdorpen
der menselijke ziel langs de weg
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de magische vloed en de dronkenschap die mijn hart weegt
Henri de Montmorency is al jaren dood
de mensen van steen in de codetaal die de lichten spreken in zacht deinende coïtus met het
rijdende vlak der wegen
het centraal massief vol tegenkrachten van bewegende lijnen naar onzichtbare richtingen die
aangebracht staan op de zuiver geplaatste borden in leesbare letters en de afstanden uitgesteld
op snelheid en weegkracht per brug en per scheurlijn en binnen de verwringingen van het
absolute
oh in de rode avonden van mijn bloed teken ik jullie allen tegen mijn hemel vol lichtbundels
en hijskranen om iets te laten zien iets dat beweegt door het land en ligt op de tafelbergen der
eindige bestijging waar de mens knielt en de vuist heft en spugt en bidt als een donker hol in
het geeuwende dier van dat oude klooster dat domineert over Severac le Chateau de historie
van een volk in een overoude wereld waarvan het zand en de klei versleten zijn tot in de zure
draad van het onoverkoombare en het onverbiddelijke voort gaan van tijd en de handel en de
voortschrijdende naderende waanzin der electrische treinen die de mensen bouwen om het land
mee om te ploegen
de monniken van dit klooster waren allemaal al lang dood
wat zij onder de grond gegraven hadden als altaar en hoofd van god en het bloedoffer der nissen
ingestort
een bezienswaardigheid nu binnen heilloze Baedekers
de aarde is zeer oud in de huid van deze mensen die alle rivieren massieven bergen en dalen
van Auvergne in zich getekend zien tot voorbeeld van leven
wat langzaam wegrot de wereld in hun vingers
in de sanguinische ironie der hoogronde hoofden
het jeu de boule rood onder de nagels der blikken
het geverfde gelaat van sommige heiligen
de zwoele klaarheid in de open ogen der kleine vrouwen
zwarte esprit
de magie ligt in redelijke woorden op straat
Descartes speelt in de ruggen van dit duister verstand langs de weg nog steeds zijn methode
les passions je m'en fous dans l'esprit
een heldere kaart in reportage van stromende waters
ook al slaapt heel Narbonne in het oog van gloeiende katers
die de weg zien
dat ik de weg kon zien
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ook in Perpignan hier in de cour vol etende mensen en schreeuwende Zweden zeker het bloed
slaat aan de muren zeer oude vlekken
en de muren vol pleisters
en de place Araco heeft een lichttempel voor speiende mensen
en Ra staat in zevenvoud op uit de plavuizen en zit in de palmen het regent hier
wat het christendom heeft gebracht in de ziel
wat het christendom heeft verwoest in de lach van de mens
ze hebben de moren verslagen
alles om het bloed
de heldere geest in staat van heilige geest
Descartes speelt zijn methode op straat
Pythagoras leeft er zijn cijfers uit
en dit is een heilig getal
en het kruis in dit leven een imaginatie onder de steeds schijnende zon
dit is een verslag van het absolute dat woont in ieder versleten woord in iedere dode vogel in
iedere nietsdoende mens
de zachte vegetaties gaan hun gang en bewaren het onverwoestbare binnen de greep van de
dood
dat er nooit meer oorlog mag komen, dacht ik toen ik de kleuren in mensen, dieren, zeeën en
aarde zag
en wat kan de oorlog verwoesten?
de Gallische haan kraait rood in de horizon en de stervende stieren
de mensen juichen met hun ogen vol bloed
wat kan de oorlog ons deren
is er ooit iets geheel verwoest
nooit is te zeggen wat en wanneer het laatste is
in nauwe straten leeft men het best met de kei der verharding onder de voeten
er gaat nooit iets verloren spreken de donkere ingewanden heilig binnen geblakerde ruïnes van
heilige altaren van hoge kathedralen van wat nooit verloren kan gaan want de geest zweeft als
toen over de wateren en kent de genade niet waar het eeuwige staat in het rokende oog der
mensen en de rode aarde onder de ploeg van niets vermoedende boeren tegen de oude ruggen
der bergen die het klimaat tot in de onwrikbare voeten voelen
een rauzige grit in de doodssprong der dieren
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en wat de mens uitzaait over de wereld
gestalten van steen ten teken
een groot woord dat iets mist en tot god wordt onder de hand van ons doen
de dode goden langs de wegen
die gezaaid zijn en gestorven
maagden van hout die de sleutels in glimlachende middeleeuwse handen houden de
kindertekeningen der dorpen tegen de wijnbergen
de brandende zon die niet te vangen is en de grond onder de voeten doet smelten en de aarde
roostert en de vruchten kleur verleent en de mensen bruin
blank waren de goden en godinnen der grieken
ze hadden blauwe ogen
hun gestalten en gebaren lagen tempelwijd en hoog over het land
zij waren niet meer dan Isthmos
zij zagen zich onmetelijk
zij bouwden het ideaal in hun ogen en de handen volgden het na
ik word over de wereld gejaagd en leer alle leeftijden kennen
ik zal nooit meer stil kunnen zitten
hier lopen de zwarte diensters rond met de ogen vol voedsel
daar is een luchtigheid aan het woord oui, oui pour Barcelone
afgeleefd tot in de schone versleten lakens van dit hotel
Le Grand Hotel
Toute la France est un hotel
de automatische registratie die werkt ergens diep in de blik der tellers en doet of zij weet heeft
en het systeem onderhoudt de zo wel bekende karteeringen verricht en aan de mens punten
geeft die geen omvang hebben in hun abstractie maar het leven binnen de onzichtbare grens
van het levende niets hebben alsof wij ondernemen om te slagen en zouden slagen omdat wij
ondernamen
het Fatum lacht in de grijns van grijze stenen en allen die oud geworden zijn
wie nooit eens vermoeid is kan dit cubisme in de dingen niet begrijpen en niet de vurige handen
der vaste lijnen in de gebaren der late geliefden die redden in hun zwijgen engered weten wat
verloren scheen en nu stilaan de hemel beklimmen langs de witte ladders en de walm van
steriometrisch puin als hun diepste eigen foetus onder de voeten zien
dat zijn geen fouten
in heb een vriend die vrienden verzamelt binnen de letters van het alphabeth en in zijn laatste
vacantie heeft hij zoveel gereisd dat hij in Rapallo kwam en moest blijven om mr Paige de page
van Pound te bezoeken met zijn rood wilde
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vrouw en hij las de letters en auto's en hoorde het leven en zag de kamer en voelde het werk
aan de wanden en nam papier en schreef een brief met het hoofd
dear mr Pound I am in Rapallo with your friend Page
zo weten we allen weer waar iedereen woont en zijn de adresboeken geheel overbodig
volgens de France Soir van 2 October worden de gordijnen van ijzer opgelicht liefelijke
doorkijkjes van west naar oost en oost naar west
zij de mensen van weerskanten maar kijken en lachen en zwart handelen onder de sprekende
woorden boven de buiken der heren die ook lachen en zwarthandelen en regeren van weerskanten
zo ten zuiden van de Pyreneeën de Costa Brava tot Barcelona overspoeld door de bandjir
van vier dagen de mensen naakt aan de kant met de verbroken verbindingen in hun ogen
van wij geen Europa maar als de bergen zo hard en hoog in de ontbering staan o Santiago
Johannus heilige van Spanje die de openbaringen schreef langs de scheuren braaklijnen
der bergen toen zij opstonden uit de oceanen een geestschrift zo duister van werkelijkheden
dat geen vingerkon grijpen maar enkel het oog de verschrikking zag en de gloeiende
kandelaren tegen de hemel, de schreeuwende pijn der zuilen, de vierkante hoeken der
wereld de stootblokken der ziel zonder heling de verwoestende gang van zwarte paarden
vol rook over het land en de weg van dit sterven door het giftige leven te boren de penis
van kracht en immense tederheden in het onbegrepen lijf der aarde, de zwarte de rode,
de geile de groene boom in het zachte der moeders in het baren van onder het
ondoorgrondelijke licht en de ziekten van lever en nieren en de nooit gezette gebroken
benen van dit kreupele volk vol trots de Españoles alles in de hand leggen o Santiago van
god dit alles van de maker voorondersteld te weten.
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[XII]
wat een mens lijden kan
het leven is rot
trabajar mucho
de dood en de poort naar de hemel
de flamenca een zweep in de adem der vrouwen
de dorst der ogen
wie geeft te drinken
de heer uit Madrid?
wie geeft te eten
de heer uit Madrid?
wie geven de mensen te eten en te drinken op aarde o Santiago
ik vreet al jaren mezelf
ik vreet vrouwen en kinderen en alles loopt door de vingers
een nieuw patroon bouwen op aarde
niet het sterven in de grauwe handen der huizen
er is veel bewaard gebleven binnen een vuile huid
en ook verlate vrolijkheid
en de overwegen die smal zijn
de baan die niet afgesloten is
en de gruwel van de vrouw die de hekken moet sluiten om ons te bewaren
vrouw spreek uit het bloed
als het kan
rammel de sleutels Beatrice
als het kan
wees de hoer en de heilige van mijn bloed en zet een wit graf op de wereld
dat blijft en gekalkt wordt
ieder jaar
als het kan
zet de brilleglazen op van schitterende onwetendheid in het woord verlies
wat je opent
als het kan
en ook Cerilla in de Bar op de Ramblas de Cataluña die vroeg waar ik sliep
esta noche? porquè no?
nee je was geen hoer Cerilla
ik las de vermoeidheid in je handen van het stoppen der kousen
ik zei nee
porquè no?
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en ik wist dat ik een stier in je los kon laten en de boezem forceren
en van de mond tot het kruis wel op
en dan de schreeuw: kruis of munt
geen juichkreet van Sade die de kwelling kende
Justine! Justine!! Justitia!!
ik lees Cerilla dat de Phoeniciers Barcelona stichtten
en Hamilcar Barcas generaal van Carthago gaf het begin van de naam
en Dido legde de dierenriem uit over het vlak van de Sahara en stichtte Carthago
en Aeneas kwam en zag haar en moest zijn liefde bedwingen
hij moest zwerven voor Jupiter en het lot
Cerilla Dido vroeg geen geld en gaf alles maar Aeneas vertrok in het geheim
en Anna de zuster droeg haar verkoolde lichaam de brandstapel af
het vuur ten teken der zee
in je lichaam zal alles wel leven Cerilla zoals in het lichaam der stad
het bloed dat uit de straten spuit bij het ondergaan van de zon
het bloed der anarchisten der revoluties der guerras
romeins moors zwart donker energiek bloed
en het uitgaan der fabrieken
voor de zijde
industria textile
in dit hotel Havana aan de Avenida José Antonio Primo de Rivera
Barcelona gelooft in de wereld Cerilla
en ik voorvoel
ik lig mij stuk op de Ramblas
ik denk
wat wie hoe ik?
de wereld stuk slaan tot grijs
jullie trams hebben de kleur van een stierengevecht
het gruis nogmaals malen tot fijnste zand der wereld
er staat veel policia op straat en regelt het drukke verkeer
dan god worden en lachen en spelen met de bloedlichamen
een heilige verwoesting
Ferdinand van Aragon huwde in 1474 met Isabella van Castilië en Barcelona werd deel van het
rijk en geen hoofdstad meer
Isabella was een Spaanse vrouw zonder genade en niet bang voor een vuil
hemd als haar wil het wilde
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iedereen is een generaal en iedereen een princes
vol veldtochten van alle volken loop ik hier rond
langs de haven de Mediterranée het standbeeld Columbus
ik postte daar gewoon een brief en in de cathedraal achter het altaar roken
heimelijk de pastoors
de goden doodslaan
de aarde rood kleuren en mesten met lijken
dit in het liefelijke zuiden
si Señor el Sur amabile
alles om je zelf heen vernielen tot alles gelijk is aan je zelf zo spreekt de
woestijn in mij
de wereld onder mijn voeten
dictatoriaal gehangen aan de rode pompen vol voedsel op de weg het hoofd
naar beneden
de benen omhoog als ogen tegen de hemel
dat waarmee men loopt
vrouwen eten de testikels en gooien de korsten weg
en de douanes in de rotsen hoog boven de boomgrens kijken toe
de triptieken des levens klapperen langs de weg open en dicht
de zee zegt zijn voortdurend woord
niemand hoort
het is nu nog zo dat een bandjir de zee met aarde kleurt en stenigt
tot zij roept: arriba España
en het land uitwringt
en de mensen met naaktheid slaat
en het beeld verwoest dat in mij leeft en mij volgt en nee laat zeggen als
Cerilla mij vraagt: esta noche?
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dit beeld is geen werelds wezen meer en ligt verder voor de tijd dan de eerste
stenen der oudste steden en is een essentie van vreemde kracht boven de toetsen
van deze schrijfmachine zij is de toets de letter het woord en wat daar tussen
ligt een lege ruimte vol slaande handen en weglopende voeten van zekerheid een
steen vol maten en doorslaande stoppen een centrale voor gewoon lopen bidden
op straat tegen vallende regen of stromende zon en alles wat gaat of blijft staan
en de duistere koffie drinkt puur uit de hand van de hemel die toeslaat waar hij
wil met het azuren mes langs de kelen tot bruin in het zoete der ogen de pupillen
van mooie vrouwen zo langs de kant van de weg met een zuurtje in de mond of
een lot in de hand dat zij zwaaien als waaier om zich heen en de actie radius is
niet uit te drukken in deze wereld vol maten en vreemde geuren van wonderlijk
wereld zeep dat adverteert aan de deuren der huizen in donkere cafés niet om
te wassen maar om alles van dit leven dat stinkt rustig op te sieren tot wellust
van zware moerasdampen en sombere diep dronken meren die ver achter de
horizon wel een berg weerspiegelen of fatamorgana zijn voor diep bevroren
walvissen bij ijsland waar alles ophoudt naar men zegt nog wel even spitsbergen
en dan nog middernachtzon en bossen nacht in het water maar verder niets
het leven op aarde is overal hetzelfde
overal wonen de mensen
overal vrijen de paren in de buitenluchten en binnenkamers en wat open staat naar binnen langs
de passen der liefde zo uit en in de omringing der angsten die staan en vallen in de hitte der
huiden en wat er schuurt in de aanrakingen over dwars of in de lengte is toch niet te beschrijven
en zo ja dan is het beter gedaan dan ik het ooit kan
voor wie in het woord gelooft een gletscher vol nacht
vang het ademwater maar op
de zang in de keel van een zwijgende vrouw
op de Paralelo hoorde ik zingen en zag ik een comica
het volk lachte
ja het volk lacht en is niet gelukkig en lacht en blijft ongelukkig
ieder volk van mensen moet lachen en ongelukkig zijn
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is dit het beeld?
of wat de mare antiqua bouwt aan kastelen in een moors mensen hart
of wat de breekijzers der dorre rivieren openleggen in het gelaat van een land
of de bloemen die het meisje gaf in San Carlos de la Rápita
toen ik zwom in de zee waar omheen alles begon
de agave vol stekels
de spaanse peper
en de bloemen van dat kind in San Carlos de la Rápita aan die zee
of het lachen van hele families zo aan de weg
die vragen om te eten te geven
die elkander de vraag van het leven ontkennen in harde klinkers
plezier onder de zon
of ook wel alles van de ogen uitleggen opstraat
en goedkoop voedsel leveren voor de dag zoals het land hen dat leert
of de warmte van een hand vol fruit uit het bed van de zon
of de bloemen van dat kind van drie jaar uit San Carlos de la Rápita
waar alles begon
daar in de buurt
waar Hasdrubal zijn tweede Carthago stichtte op de barre vuist van de berg
waar de Scipiones hun heerbaan gingen door zuilen van Phoenicische tempels van vuur
waar men voor het eerst leerde bouwen de brug van dit leven
waarop Europa rust
wat Europa vergeten is
of de bloem van dit kind Maria Theresa uit San Carlos de la Rápita
dat iedereen ligt te bidden op straat
en weduwen en wezen de doeken om doen om de processie te gaan
de optocht naar god die zij zingen en zien
en de priester die de orde verstoort met onverstaanbaar latijn
of dat glazen azoel huis van de zee waar de zon in schijnt
de deuren naar weerskanten geopend
geruisloos om de mensen staand
open van stille vingers om de peinzende lemoenen
of de vrouwen Maria en Josephine die in de Bolero de Barcelona hun ogen verkochten
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zij lagen bloot op de tafel en knikten de aanwezigen toe
wie zag was gewonnen voor een lot niet zich zelf zo uit de doos van
het graf der monden die open staan in professionele lach
of het sociale van nee Franco ja Franco
communisten nee communisten
republica non republica
het bloed is vergoten
de guerra civil was óók een stierengevecht
van het sociale ach weten wij veel wie biedt heeft de prijs en wie
't meest biedt de eerste
het bloed is vergoten 25 000 in Granada
de rouw woont op straat in een vrolijk gezicht
mijn zoon zit in Frankrijk en loopt op één been
het éne been réfugié van Europa
de twee gedachten binnen de mens
of de zoen die alles in het bloedteken brandt
de lijven vol
of de vrouwen die treuren vier parochies groot geknield in de kerk
van de aarde om wat zij verloren en zingend de zang
o Jesu Jesu perdone!!
of dat wij alleen zijn in het barre wij
de weg der verschrikking onder gloeiend lamplicht
de bergrede die de stomme rotsen houden in het vierkante woord
de monden klakken de tong vol mi ma en mo
en de partisanos gaan nog door in de gran canyon vol rode beelden
zij zien de scheurlijnen niet
zij hebben gelijk
zij houden de auto's der levenden aan
zij vragen hidalgies beleefd om geld en wat eten
het dorstmes staat op de lippen en snijdt in het levende vlees
dat de kaalheid van Spanje
dat de vlakte vol rijst nog een leven mocht geven
of wat er op de wereld aan zonlicht verloren gaat in de duistere
ramblas der harten
in de huid van een volk leeft al het gedierte der aarde
breede aandoeningen binnen grijze kosmische ruimten
uitlopers van bergen waarin het woord LAVA VAN BINNEN
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de straten der matires overal op de wereld
die de goede ogen de kost gaven diep aan de moeder die drinkt aan zich zelf
of wat slordig gehoekt geheel alleen in de zee staat van rots
vergeten scherven uit de handen van WIE?
of de vrouwen die hier van achteren ook zijn
of waar de hollandse winter bewaard wordt diep in rijdende harten
IS DIT HET BEELD?
NEE
MAAR GEWOON EEN IMAGINATIE SCHIP BOUWEN!!
de zwarte gruisman overal op loslaten
het schip loopt misschien op de rotsen
in de Mediterraneo
of op Helgoland
of bij Goeree Overvlakkee op het strand
alles is mogelijk
de geest van het schip spookt in de rook het zweet der machinisten
de pijpen staan in de rug van de stokers
de zwarte gruisman loopt rond en breekt de wereld stuk
werpt rotsen in zee bij veel regen
uit de duistere ovens der aarde
zij slaat de vingers uit waar de chaos levensgroot langs de kant staat
een bovenzinnelijke registratie der dingen
kosmische politiehonden zien alles aan en heffen de poot uit
zo alleen in de schoot van een vrouw
een vrouw
alleen in de schommel haar zelf
de zalf van vreemd om de mond
het oog breekt om de lippen
de lach gaat pantoeffla pantoeffla uit
gewikkeld in de lakens van het zéér persoonlijke
een interkosmisch woonhuis voor alle leken op aarde
heiligen binnen de muren verlicht met kunstmachines voor het heil
van allen
in het oog de veder der moeder
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op de berg van het gemoed staat NIET AAN TE TWIJFELEN waar
het bloed gemaakt wordt
of: laat hier uw aardschokken registreren
meneer Bermejo is tandarts en rijdt met een wagen rond in de mond
der mensen
de man die mij schoor in Murcia
de vrouw die mij grootbracht in Beerta
ja zei de man mijn moeder is dood
maar de zee is een moederwater
en na mijn moeder mijn vrouw
maar een berg vol wijn staat open op aarde
en na mijn vrouw mijn dochter
maar onder de val van het water wonen dansende water wezens
en nu heb ik een vreemd licht in mijn ogen
zie de berg heeft zich getooid met een olifantshuid
en nu ben ik onbewoonbaar verklaard
dit is een tekenmap van de menselijke geest op aarde die holen graaft door het hardste steen en
zich opzet als een geografica moderna tegen de oncontroleerbare lijnen op plaatsen waar het
zout uit de zee gewonnen wordt in pannen kristal vol symmetrie en duister kinderspel langs de
wegen dat gaten in de lucht schrijft als muilezeloren zo groot en zacht en teder vol wijze balans
in de diep bruine buik der ogen van slaapwel langs de wegen der aarde de zon doet met de
mensen een ding zoals het is in elkaar gezet tegen de bochten waar ieder ieder ontmoet omdat
het gevaar van de val aan de kanten klaar staat waar het het nauwst is en de lieflijke kruisen
staan voor de mensen die de vette handdoek vreten van de moeder der dingen die zich afdroogt
en haar lichaam laat zien en het overwijze midden zo hoog als het kan geheven boven wat
aanwezig is of waant te zijn aan de borsten der hoge waterwerken die opstaan uit het dal der
gele rivieren de rivieren die de wereld naar zee dragen en het evenwicht tussen water en land
met armen vol in gang houden tegen de vermoedens van volwassenheid die een stuwdam biedt
en aanzet tegen de stroom de mensen bouwen van alles
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Philips licht in Beerta Eindhoven en Murcia
in Athene en Tokio
in Moscou en San Fransisco
alles op de huid der aarde on haar te verlichten
want de hitte die donker kan opstaan om een dorp of stad in zich op te nemen en te
verheffen tot vlam en tot Volk aan de hemel is de angst in de ogen van de mensen die de
bliksems onmachtig gadeslaan zoals zij werken flitsend van boven naar beneden en treffend
het liefste
doel van hun handen de speeldoos met een mooi lied
wie zwaait de zwengel van dit grondeloos doen
wie woont in de vijgen der palmen
wie in een gewone eikel op aarde
in het innerlijk geweld binnen de bast van het woord dat het landschap als rauw vlees opdient
in de schotels der onmacht en de muziek achter witte muren en de penis mandarijn die door de
kettingen gaat
en zich opzet aan de voet van een goede oude berg van de Pan die de chaos te weg ook de hoven
aan doet en waar ook maar rood op de hellingen ligt tot hete peper
en al het volk bidt op straat
en ik zie hoe zij rivieren lezen en afstanden baren per kilometer en hoe ik sta op de rand
van een breed ravijn en mij overbuig en hen bezig zie op een balkon in de bergen diep
onder mij en zij spreken zacht de taal van hun mond tot elkaar tot zij mij zien en zwijgend
en aarzelend de hand heffen en stom zijn ik tegenover hen en zij tegenover mij stom van
de afstand de enorme ruimte tussen ons het lege vat dat gevuld wordt opeens met een
zwenking der armen boven het hoofd allebei van beide kanten en de roep der herkenning
van wij leven allen op dezelfde aarde en spreken alleen een andere taal maar het uiterlijk
lichaam is het teken van gelijkheid voor allen en meer dan de revoluties ooit kunnen geven
die de stof willen doden om ons om de ziel te bewaren van ons voor de materies handwerk
en 't hoofd dat alles moet dragen wij buigen en slaan over en door alle afstanden stuk
tegen elkaar in de schreeuw die de groot van en aan allen is en van de goden tot graven
bekend over de wereld der stilte die stil tussen ons instaat als reflectante reflector als wij
zeggen tegen elkaar met het lichaam vol goede accoustiek WIJ ZIJN al zal er overal een
vreemd landschap tussen ons liggen
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nee in Holanda zijn geen bergen
en om España liggen geen dijken
maar de ruimte van de top der besneeuwde Sierra Nevada tot in het dal van dat land laag aan
de zee van Goes tot Den Helder en Rottummeroog liggen overal en herkenbaar de tekens die
de dood aan het leven geeft en wat het leven nam en wat er hoog stond aan de kimmen der
ingekeerde blikken van wijzen en dwazen van al de volken die doende zijn met de dag der uren
aan de uitspanningen van het hemels geweld en temidden der dozen stilte in lijnen hard en bruin
en zwart groen over de aarde gezet
de huid van ons leven heeft vreemde speeltuinen
vol dolle kinderen
vol grauwe parkeerplaatsen
vol trams van beneden naar boven en vice versa
vol verbindingen naar buiten
vol maagden die de grond der dingen zien door een zegel
vol ruïnes ieder zijn eigen
vol radeloze tijden
vol Alhambra's ook dit leven
Alhambra is Rode Poort in Granada
is de naam van de bioscopen over heel Europa
maar in het enig Alhambra de Granada woonden Mohammed en Yusef en bouwden daar een
hof vol leeuwen binnen bovenmenselijke ruimten van maat en een hof voor de ambassadeurs
en een tribunaal voor de twee zusters vol ruisend water
deze zusters hebben geen namen in het recht dat zij deden
deze zusters waren vroom van Allah is groot tot in de bevroren buiken der onschuldige reinheid
deze zusters dienden nergens voor en het recht dat zij spraken was uit de mond van een ander
een hoog versiersel binnen de moorse bogen belofte in de glazen tempel van hun lichaam waar
uit de huid het licht scheen van vreemde eigenheid die het recht niet deerde en niet kon doen
dat zij hadden ver over het gewoon mensen geweld en zij dienden louter zich zelf tot symbool
van doorzichtigheid dat de list der sultans Mohammed en Yusef tekende tot kinderspel met het
bloed
de angst voor wat is heeft vele kerken gebouwd tot hol en onderkomen
zij zijn het vergeten
ook de gitanas die met klapperende voet de aarde ranselen waarop zij wonen
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en hun lichaam gaf en een ziel tot nomaden over de kale vlakten des levens maar de lach mee
om wat er donker in de ogen achterblijft te overschreeuwen en de lenigheid der leden die meer
bewoonbare ruimte suggereren dan ooit aanwezig kan zijn
dit is het ideaal
doorzichtige zusters
koele kathedralen
veel stromend water
het lichaam van een zigeunerziel
en alles om in te wonen
vol plein en palm en schreeuwende kinderen en zachte dochters en zonen met de dolk der
verbranding in hun vurige handen
ik ken een meisje dat mij schreef dat het leven in haar zo moe was geworden en haar de ogen
vaak sloot en het lichaam uit legde zodat zij was een platgeslagen krant op straat waar in alle
mensen hun voeten lieten lezen tot er iets in haar opstond en mij schreef:
zie dit leven bevalt mij niet meer en ik heb het ouderlijk huis verlaten ben alleen gaan wonen
om mijn appels te laten rijpen in de vallei der zeegezichten gewoon weg aan zee gaan wonen
met niet veel aan en me laten branden door de zon die mij mijn huis vol kracht kruipt en ik lees
geen enkele krant meer sedert ik gezien heb dat je dat rustig een maand kunt nalaten zonder
dat je achteraf iets gemist hebt ik lees dus nooit meer maar ben nog wel zeewatermoe in mijn
ogen zo omdat het voortdurend beweegt en ook vol vissen zit die door mij heen zwemmen als
ik zou gaan zwemmen en er niet om heen zou kunnen draaien zie je dat is de vermoeidheid die
ik niet begrijp want mijn lichaam zeggen de doktoren is wel sterk want als je altijd aan een
rivier hebt gewoond die naar het westen uitloopt door grote bochten en langs veel steden ook
gekomen is dan heeft het lichaam al zwemmend vele vergezichten in zich opgenomen en het
levenswater van vele mensen bouwt aan die onwezenlijke krachten die mij echter tegelijk moe
maken
ik ben dus heel moe zei zij mij zeer omslachtig in deze brief die heel langzaam was als haar
gebaren en heel oud en wel een dode stad in haar is gaan wonen want
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ze kon op een gegeven dag niet verder en is in bed gaan liggen en heeft geen voedsel meer tot
zich genomen en zacht voor zich heen liggen kijken met haar ogen die wel aparte lichamen
waren geworden binnen de lijnen van haar gelaat vol ook van een bijzondere genade die de
buren die haar bezochten deed vermoeden dat zij een heilige was te goed voor deze aarde en
geheel in kristal en diamant gevat moest worden om niet volkomen uit zich zelf te geraken het
stoffelijk omhulsel
zij hebben haar op haar sterfbed allen omringd met fluisterende gesprekken die haar oor nog
één keer als een hele wereld binnen donderden en het vermoeden over deze wereld verklaarden
tot een lawine ongeleide karavanen die kriskras haar hoofd doorsneed en in het sterven dat
geweldige beeld van rust deed zien dat zij nu is geworden aan de stille steden Lhasa in Tibet
met een heilige in de hand en de diepe aardoliën in de Kaukasus waarnaar de mensen graven
en al de lucht die hangt over de steppen van Amerika waar veel beweegt ook buiten de huizen
en in het oude boek de weg van Lautzse over de mens die onder de eeuwig gaande hemelen
woont en onder de tienduizenden is en ook in deze vlakten rood geel grijs van Spanje en het
lied binnen de zuilen van een weergaloos letteralphabet van Araben deze hof der Leeuwen deze
patio's binnen het Alhambra deze verblijven der vrouwen waarin een enkele zucht tegen de
muren de draagkracht van alle moderne telefoongesprekken overtreft zo geweldig gebouwd dit
gewelf op geluid vangen van door bedden en bidden met sultans zeer vermoeide vrouwen
zo vermoeid en zo heilig en zo vermoord werd ook dat meisje dat mij
een brief schreef gewoon uit de buurt van Gennep aan de Maas
u heeft de vermoeidheid van deze wereld en de mens in zijn chaos zo goed getroffen zei zij
ik loop met het lot van antenne door alle sferen van alle steden waar ik geweest
ben
daar hoor ik
alles
van waar ik niet geweest ben
en loop met enkele planeten op zak door nauwe zuidelijke stegen temidden
van schreeuwende mensen.
onwezenlijk bruin in het flamenco oog der gitanas
of gewoon blank in de huid van het meisje uit Friesland waarmee ik eens zeilde jaren geleden
een Rode Poort op het Snekermeer stond tegen de avond open en vrat uit mijn

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

307 (125)
handen en zette het riet der sloten in vlam en voerde de ondergang aan van
alle bolwerken opgericht in orde en recht tegen het leven
de boot schommelde in wat het oog weggaf
de handen deden een verbouwing in mijn lichaam
een waranda meer
een uitzicht minder
enkele bijgebouwen ontbreken nog steeds
maar in het beeld is alles aanwezig
zij die er niet meer is
van wie ik genezen ben
die ik uitgeleend meende te hebben
voor de opvoeding
het staat in de krant te lezen
de gemeente besturen beraadslagen nu over de economische kant
het verlies aan vermakelijkheid
de winst binnen het kaalgeschoren hart
dat nu zuiver staat
ik zag geen hart zo zuiver van vorm voor altijd aangebracht binnen symmetrische ruimten
dan in dit waarlijk Alhambra der Moren die wisten wat een mens waard was zonder een
regelmatig huis om zich heen en dus bouwden pilaar naast pilaar en uitzicht op uitzicht en
gezichten wierpen binnen letters van onverstaanbare woorden alles tegen de wand plakten
gewelven opsloegen zuiver vierkant hoog in de ingewanden der aarde tot diep in het onbegrepen
hemelse dat ook Mohammed voor ogen had en waaraan de Koran terecht eunuchale
rekenmeesters toevoegde om alles binnen meetkundige rechten te houden zo zuiver als de zaal
der twee zusters die ook geheel doorschijnend waren en het wezen wij meer hadden
een vrouw stond geleund tegen leeuwen
haar handen vertrouwelijk in een bek
fonteinen oversproeiden haar
de ogen waren een ontvangenis
en zij stond stil
en zij zag
de patio de los leones
de sala de las dos Hermanas
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ik

oh no I saw just the same one before

vertel

zei een engelsman die alles het zelfde was

wat ik

and this view too

zag in de

en zijn vrouw droeg een inmense stupide
slaap in haar

rode poort

dorre ogen

van Granada

we must see it zei zij berispend

de vrouw stond stil
de glimlach droeg de zeven tuinen der sultans op de lippen
sultanes dansten rond in de palm van haar hand
binnen de mond van de leeuw
de leeuw stond op en begon zich aan haar te vreten
de vrouw verdween zienderogen van de aarde
er liep een deining door het vrouwen verblijf
de wijze muren fluisterden
zij zeiden een lied
de vrouw luisterde terwijl zij verdween in de bek van de leeuw
zij zei niets
zij bleef staan
de verblijven der vrouwen zonden waarschuwingstekens uit
er ontstond vuurwerk in enkele pilaren
de leeuw vrat door
de ruimte maakte een zwaai links
de sala de los Embajadores liet enkele consuls los met lippen vol bedorven
bloemen
de vrouw stond stil in de schaduw van haar dienende huid
o Yusef zij zuchtte?
of was dit het gebed om het kind dat niet kwam
want zij stond stil in onmenselijke ontvangenis
onbevlekt door de leeuw en de consuls
de consuls zag ik sterven onder de uitstralingen
zij had genade
zij werden geplaatst stuk voor stuk als sinnasappel boom
binnen dit Alcazar
op de patio de los Arrayanes
waar nu vissen in de vijver zwemmen: goudvissen
het fluisteren in de slaapzalen der lang gestorven vrouwen blijft
deze vrouw stierf ook
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niet in de muil der leeuw want zij bleef als licht nog eeuwen
als accent van buiten zich zelf zijn wij
zij werd geroepen:
Marie Louise venez ici il faut te montrer encore
beaucoup des choses
Venez!
zou deze vrouw weten waarom zij haar tante volgde?

de maan in de mond der dingen laat voor het oog der mensen op aarde vele vliegers op
en zendt versierselen uit hoog boven de steden in het gezang der nauwe oplopende stegen
of over de poeztas of over nooit betreden ijsschotsen en over allen die zich gelukkig of
ongelukkig wanen en zij vatten aan in de stem en slagen om met de hand en schoppen
hoog met de voet en betreden het hol zonder te weten waarom en de dingen komen open
te liggen en gaan een eigen leven leiden en zien de mens in de ogen en zeggen geen woord
maar leven onder hun handen voeten en blikken vandaan tot iets dat nooit in zulke
combinaties gezien was en onder geen telefoonnet te vangen iets van een keten vol
rozenkrans of sierras vol sneeuw of alpentoppen voor dat zij zich te groot of te klein
dachten en het ontstond uit de stilte der cellen uit de duisternis ver in de gewrichten door
de scheenbeenderen heen van doden en levenden en hoog boven de graven als een nieuwe
wereld waaraan het oog nog nooit is uitgekeken en die vlak drie milimeter hangt boven
ieder mensenwerk
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dat is de bedoeling van wat alles moest worden op aarde
dat is de zucht van de gestorven sultanes in het Alcazar
dat is de ruwe arena genoemd de appartementen van Karel V
dat is de vrouw die in mijn handen las het geluk dat zij zich dacht voor zich zelf een vrouw arm
in kleren maar met een ruime lach in de ogen en met zere voeten en blaren op de handen maar
een rode doek in het lichaam als een nauw ontplooide vlag en zo stond zij mijn hand in de hare
en zij sprak mij toe in onverstaanbare taal over alles wat mij wachtte aan fortuin en wat ik had
aan talent en waar ik voor op moest passen dat er vrienden waren mensen die ik als vrienden
beschouwde maar die tenkoste van mij zouden gaan leven en van een vrouw die mij diep in het
hart zou dragen en ligt te wachten iedere nacht in een koud bed en ook van haar eigen ogen las
zij in mijn handlijnen dat ik wel oud zou worden want haar lijnen hadden zich nog ver boven
de leeftijd verrijkt en verruimd en of ik met haar nu nog de heuvel wilde beklimmen om de stad
te zien liggen onder aan onze voeten dat was zo'n mooi uitzicht en zij nam mijn arm en iets in
haar oude lichaam begon te dansen door alle kleren heen en zij liep de princes uit haar jaren
geleden de eeuwen gestorven door heen met mij de tuin langs naar de versterkingen tegen het
uitzicht
een stad aan de voeten
een klepper in haar mond
de zwaai van haar arm een kromzwaard
om alles uit te doen en dood
wat haar hinderde
zij klemde mijn arm
zij zei:
dit is de klaagmuur gelijk boven dit uitzicht stierven vele door zich van de hoogte te storten
dat is:
zei zij de aantrekkingskracht van een stad onder je voeten om het te vernietigen vernietig je het
uitzicht
het is heel mooi hè vroeg zij mij
maar ik vluchtte weg van haar want haar lach las in mij vele ziekten
zij keek mij na en bleef lachen en riep: U zult zeer oud worden, heer!
in de buurt van de sociale bijstand vond ik mij terug
toen ik opkeek naar de muur zag ik enkel de rode doek
de vrouw stond in brand in de laatste zwaai van haar arm
hoog uit haar keel wierp zij: het uitzicht señor
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mijn uitzicht is bedorven tussen overmoede rijpe volken vol arabische paarden en muilezeloren
zo groot om maar wijs hier rond te lopen in het landschap mijzelf en niet meer schrikken van
de beelden die allengs in mij begonnen door anderen en die ik zelf zal moeten afmaken en
zonder genade voor de Dolores en de openhuizen van Mekka die buitenstonden met het bos van
de palmen die zij waren in principe zo rank en schaduwrijk en waar de wisselkoersen der
vrouwen achter witte gewaden gefluisterd werden en eindeloze pleinen zullen er nu in mij
moeten ontstaan om ook al deze beelden binnen te brengen in het beeld dat mij beheerst de
vlakten der ervaring in de ogen der voortgangers en het licht dat de smarten der vrouwen in
het lichaam de zon nog geeft en het veelvoud op de lippen van het verborgen hart dat moet zijn
in haar en de dingen omtrent het beeld dat mij kwelt en achtervolgt en een stier is als voor de
matadores en een geheel eigen raadsel binnen mij zelf dat mij de bloedpedalen binnen het
lichaam doet en richtingen geeft en laat omslaan in het onbegrijpelijke water het glazen huis
in brand zet om wat mij geheel tot mij zelf heeft dichtgedaan zo binnen een vreemd braille vol
blindheid en onvatbaar als het overschot van sommige vrouwen in streng geregelde steden die
bolle priesterhoeden op de hand dragen als stonden de borsten van god zelf er in en open deuren
slaan in mijn gezicht van vreemdeling en mij opentrekken tot een eindeloze mond en dan weggaan
temidden alleen mij van de stand der dieren naakt op de weg te vinden te zoeken en tot
filanthroop geraken omdat er iets weg gegeven moet worden aan arme volken zoals ook de
zweep met de dubbele riem der knopen door deze geest moet worden gestriemd en het moorse
mes op de kelen gezet moet en geheel nieuwe irrigatiewerken aangelegd binnen de wortel der
dingen die ik heden op straat zag liggen
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[XIII]
ik reed met een vriend in een koetsje
tussen mijn vriend en mij een meisje
dit meisje was een licht meisje
dit meisje heette Maria Gracia
en zij was licht
en terwijl wij reden liep een andere vrouw voorbij
zij zoogde haar kind op straat
zij liet open en bloot wat de borsten te geven hadden
en daarna sprak ons toe onder de zon een man door een gummie slang
een roggelend geluid uit een gat bij de adamsappel
hij zag in het meisje geen licht
zijn appel was weg
en zijn stem was een gezwel uit een geluidsgat
in de kanker
dit is atomisch tourisme dat ik bedrijf
met een klein mooi slecht meisje in een koetsje
wij zijn gefotografeerd
mijn vriend het meisje en ik drie keer
toen zijn we een kerk binnen gegaan de Porte de la Macarena
en wij zagen een gouden maagd
Virgen de la Esperanza
mijn vriend Maria Gracia en ik
de vrouw die de sleutels der kerk droeg was zwart
de minachting voor Maria Gracia was groot
De Gouden Maagd glimlachte hoog boven het altaar
Maria Gracia knielde voor de Maagd
dit volk weet te knielen voor het goud dat de kerk uit zijn mond trok
ik ben arm zei Maria
mijn lichaam verhoudt zich tot de mannen
in mijn mond heb ik een stiftand van goud
met de eeuwige wortel der dingen
op straat
in een draaiorgel
een draaiende rol op straat met spijkers die de noten geluid prikken
de feiten hebben veel argument gekregen
ik hang als een verlichte tent in de lucht
ik reed met een vriend en een licht meisje over de Paseo de las Delicias
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een mooie wolk per seconde
ik liet variaties los
een fijne figuur binnen een voorstelling
de vier en twintig provincies van dit land in één gebouw
ik richtte een tentoonstelling op
trok mij terug in mijn embryo
mijn huis is overvol
op de plaatjes boven het orgel stond iets van god
de bank heet Espirito Santo de Heilige Geest in de kassa
ik ben overcompleet
de hele wereld loopt in mij rond en trapt de berm plat
te begrijpen wat een huis is
het beeld
wie god is?
een vrouw?
wat niet verder kunnen is
wat het gevaar is dat gewoonte werd
een schoot vol zekerheden?
we zagen ook een zuil in een moskee
mijn vriend Maria Gracia en ik
de zuil verkrabt door de nagels der ellende
het mozaik op de vloeren was verdwenen
de christenen met grove schoenen hebben het versleten
zij bouwden hun kerk in de moskee
een moskee is een bos dat buiten staat met een open poort naar Mekka
betreden met blote voeten
bidden tot allah tussen de pal men
de christenen versleten het mozaik en plakten de moskee dicht tot kerk
de weg tot de wereld dicht
en de kerk dicht voor de wereld
Maria Gracia had lange wimpers boven grote bruine ogen
haar lichaam was een altaar
een priester liep voorbij met goud in de mond
de nostalgie van zwarte aarde roerde haar stem
ik had een licht jasje aan
ik liep zeven keer om haar heen en groette de maagd
ik was het schip van een kerk
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en het bos van een moskee
mythologieën wandelden op en af langs de muren
dit is een eeuwige stad
het meisje vroeg om een bloem
zij kreeg twee van mijn vriend en van mij
ik schrijf een teeltpamflet vol paniek en teerhartig tergen omdat de tegenoverplaatsingen
binnen de eeuwige steden in mij blijven al laat ik alle sproeiwagens los vul ik alle
spijskaarten in en drink ik alle dranken uit de loodlijnen der kos mos tot zij komen in
mijn maag tot een feest van steengroeven en tabernakels waar alle codes en
telegramadressen gewijzigd worden en ik een geheel nieuwe stelkunde beoefen vol
staatsgrepen en spuwbakken en zware loonarbeid verricht binnen de kosthuizen die van
lieverlede in mij gaan logeeren en patent aanvragen maar mij meer en meer de pokken
aandoen waar de goudwinningen der genezing geen plaats kunnen vinden als stamgast
maar bolwerken oprichten en bouwgronden moeten openen voor hun vegetaties en gaan
bottelen nieuwe dranken en standrechten om mij tot telganger der aarde te maken en tot
stamboom van de lid- en deelwoorden die Maria Gracia zo sierlijk sprak met haar vingers
aan mijn lichaam een mooie oude gravure geheel naturalistisch van de sprokkelaars in
een eindeloos bos vol dwangarbeid en paradijzen en pandjeshuizen en paleizen en
pakhuizen met hijsbalken en touwen om te binden binnen het geraamte de botten van een
mens een lichaam vol pantser en genade roepend en panorama gevend zo indigo vol zwarte
griek en dolle romein en pantoffelrassen waarin de lijdende voorwerpen worden
neergesmeten als vuile onbewoonbare wereldbedden die spijkervast in de klaagmuur zijn
geklonken en waarin iedere week een andere favoriet ligt zoals de sultans die hadden om
de moskee van hun lichaam gevuld te houden en vol gebed en schone witte lakens moeten
de letteren dit dragen?
dat Sevilla werd gesticht door Hercules, ommuurd door Julius Cesar en dat de vandalen in het
wonder woonden
dat is te horen in de stem der levende krekels uit de muren der oude paleizen en huizen waar
Pedro el Cruel het bloed uitzoog
dat is de geverfde nagel van Maria Gracia
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ik houd handgelden op om dit alles te vatten binnen een raam en ik heb het raam in mijn banden
en mijn banden zien mij aan en ik het raam er uitneem en uitleg over het uitzicht en een ordening
zie voltrekken diep vanonder het raam en uit mijn huid die een wezen offert aan een zicht zo
groot op wat is dat alles een plaats vindt en de variaties daarop als een Bach uit Leipzig de
Thomascantor die de kathedrale muziek schreef en het orgel opzette over de wereld en zijn
stem uitbreidde tot grootvisier van wat is en koningen bewoog de regeringsfluit neer te leggen
en op te staan en te groeten de man met een vizier zo groot en open dat heel het land in zijn
ogen te lezen was vol perspectieven die geen regering kan kennen en waarvoor de koning in
ontroering onmacht boog
zo zal de aarde buigen onder wat zij op zich zelf kan zien door dit raam!
en wat er kraakt in de voegen
en wat nieuw gevoegd moet worden
en de rhythmiek die verwaarloosd werd
en de vergeten modulaties binnen het menselijk mogelijke
en de melodische kanten der prosodieën
en de fuga in het lijf van een mens de beheersing der vlucht
zo zal de aarde buigen in de nieuwe beheersing der dingen wat is
zo zal de wereld een nieuwe compositie krijgen uit de hand van wie is
een grenzeloos vandaag in het orgel het heidegger hart
dat alles heeft
dat is
dat ik nu loop in dichte subtropische regens die zacht dalen op de tafels der geprezenen
en hoog de deuren van het essentiële openen alles wat rond gaat in mooi vlees op straat
temidden der bultenaren en de generaalsaap die parades afneemt met een bankbiljetten
pak aan vol ruilmiddel en dat zo op de terrassen van dit leven waar de handleidingen voor
grensdocumenten en het verkeer naar buiten verhandeld worden binnen te veel gelengde
groepsverbanden die de geneeskundige verklaringen onderhevig op het gelaat hebben
liggen en de oren afdoen midden op straat en meegeven aan een kreupele postbeambte
om te bezorgen bij de geliefde die alleen ligt te fluisteren in haar schone bed waarop het
tijdelijk siësterend gesloten staat op een bordje achter de tralies morales met triple fuga's
in het bloed en een wonderbaarlijke inventie in de ogen waar de regen de wijsheid brengt
en de vruchtbaarheid van onmetelijke oerwouden woekerend met dichte moerasdampen
en de sprong naar een wereldpaspoort niet meer te houden
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deze geliefden houden haar identiteitsbewijzen gereed en de werkzaamheid van het
waardigheidsdiploma met de collectieve lijst van al wat zij vermogen
alles binnen de ogen
ook het wezen der geslachte vrouwen met ingebouwde kasteeltjes vol lichttorens
en Mariahoeken
en nummerbewijzen
en zonder zijspan
en departementaal zo nodig
en ontheffingen der vervaldata voor wegbegeerders
dit alles deugdelijk gezuiverd
en een veld van grijze martelaren marscheert langzaam de wijken open met de gedempte trom
van alle heiligen geroerd in de handen en zij gaan een lange weg beginnen binnen een nieuw
geluid van de draagbare antennes in het oor mij
want waarlijk deze wereld moet een nieuwe taal leren om zich zelf te verstaan en door de
onmachtingen heen die Hölderlin in zijn geestenweb had gesloten om tot het woord der
openbaring te komen van wat er omgaat binnen de huizen van dit heelal waarvan ook de guitarist
Albaicin mij speelde in het Hotel Californië in Granada vol fijne variatiekunst en modulatie in
al de vingers van zijn lichaam en een gesloten oog binnen de klaarheid der abstracte schijnselen
even boven het bereik der verbeelding en zonder gespecialiseerde vorm van vastheid een
volslagen surrealistische kliniek en geestsnijderij binnen nauwelijks draagbare naturalistische
details met profeten langs de kant die de waarschuwende woorden verheffen in de gesticulaties
der wanhopige armen
omdat zij weten wij staan voor niets
omdat zij weten dit niets staat in ons
omdat zij niet willen dit weten van het niets
omdat zij met het woord dit niets de deur willen sluiten
tot tombe
tot versiersel van een graf
tot het slechte gebit beter dan tandeloos
tot het graf van Columbus dat ik zag gedragen door stoere krijgshaftige verbeeldingsmaagden
een gesloten kist met door elkaar gevallen beenderen
in een donkere kathedraal van verkochten
om binnen dit niets de hamers te heffen en histories te vernielen en de brand
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te steken in al de verrotte lijven en naar de zon te gooien
binnen het veel te veel document
binnen het lied van wat aanwezig is
en de woeste wijndrinker die in mij woont en de vrouwen een mooi woord
meegeeft in het vlees
zo van de tong
voor niets
in het lichaam
voor de woekering
en het zijnsgeflikker
op de gedekte tafels van sommige gezichten
vol internationaal
het spermadoek uithangen
de examenkaarten invullen
en te weten hoe te handelen
binnen een proefrit
van de veiling zijn
o gave agave
op de berm van een stoffige weg naar iets anders
zo te zijn met de doom in het oog en te prikken door de huid van alle commandos en
weerberichten en kleine verknoeiingen heen tot onmeetbare eenheid
van alles
met een ingebouwde moeder
en een uitstekende vader
en ergens een god op een graf
te lachen
wandelen met de kinderen der parken
aan de hand van enkele oude gebouwen
en liggen in de historische slaap der straatstenen van zéér oude steden
om zo de weg te gaan binnen eb en vloed van komen en gaan van nabij en veraf van in alles
zijn en meegeven en aanhalen en uitleggen en tot zich innemen en weer wegzetten om later op
te halen herkend en nieuw en vol reminiscentie een rijpe vrucht binnen
de weg vice versa
een religieus leven leiden
dat het waar mocht zijn dat zij terug mocht keren fluisterde de man
en dat zij ook in de dingen woont en het oog heeft nog in mijn hart
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want wij zijn lang uit elkaar geweest en er zijn veel tijdelijke gebeurtenissen die over al de
kleden hebben uitgehangen maar misschien zal de mot der eeuwig held die langzaam maar
grondig werk verricht het weefsel wederom hebben opengevreten tot het plan binnen schering
en inslag waardoor wij elkaar beter zullen zien dan in onze eerdere aanwezigheid
dit is een nostalgie die in mij bedreven wordt
maar ook het mes waarmee ik dreig
er zijn weinig ankers zo groot als het schip dat zij ankert
en de bullepees der gevulde straten in mij
er gaan elkaar veel voorbij die voorbestemd waren tot elkaar
in de slokdarm van het woord
de steeg met een deksel dat niet open wil
om de vloek van dit schreeuwen ellende dit lichaam mij uit te doen
en de ziel te verknoeien tot gootsteen
en steen van god
een beeld vol kosmische standen
hoe kan ik het rijstpapieren hart der geliefde beschrijven
het hoorngeschal binnen haar huid
de open trompet van haar lichaam
de vertakkingen binnen haar bloedsomloop
het kerkelijk zwijgen der borsten
en de papavers der ogen vol vergif
o geef mij de dieren die haar rug bewonen
en wat huist in het raadsel der navel
wat de benen ongezien vrijgeven
de stille woestijngang van sierlijke voeten
de besnijdenissen binnen de zieltuinen
en haar vingers vol ringen
die ik gaf zonder weet van wat volgde
de opstand binnen de binding
de klank der embryonale hamers in haar mond
haar minosotaure oren vol doolhof
het geheimzinnig Creta in de greep van haar handen
de duistere Ofririvier vol wonderwateren
de opslagen aurora binnen haar tierende feesttenten
de rode gronden onder haar spoorslagse voeten
het buitengewoon plaveisel binnen de gang der wervels
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de wens om in te lopen
een arkade zuiver sierlijk antiek
de zwarte taal der bewegingen tegen een heldere lucht
de fatamorgana van haar wezen in de harten der anderen
op grote afstand
zoals zij nu staat van mij
de rivier
die de Ofri heet
mij het leven aan- en uittrekt
als een casino vol roulettes
waar mijn hart de speler de fiche de croupier en de tafel is
en het zweet der verliezende voeten
wat daar draait een epileptisch gat in mijn lichaam
zoals Dostojewski stond aan de tafel
in de golfslag der zee tegen een heilloze kust
niet te naderen want de vuurtorens bundelden het gevaar tot licht
is dit de weg tot het hart der geliefde?
waar het oog van overloopt
nachten vol kuisheid mij bewonen
zo ik ben en teken in het priesterlijk gewaad
want de maagd is machtig
de rivier die mij stroomt zonder genade
de Ofri
ik stop haar in een boek en laat haar iedereen zien en ook de weg die zij breekt
door mijn landschap
die zij geeft zegt de echo mijn ik
een weg van zaligheden vol manzanilla's en katafalken
en nieuwe stadswijken
die zich van het oude ontdoen en naast de bedding treden en groeien
maar de stroom gaat verder
de voltages rijzen per seconde
tot de hand de rotsen splijt die de afstand maken
dit is het inéénslaan
de letter alleen achter alles
en dan zet ik mij een eiland op
en een namiddag in mijn ogen
en ik restaureer enkele onderdelen van het uurwerk
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geef ondertussen een woordenboek uit
leg lage bestratingen aan langs milde kusten
plaats hier en daar een uitzicht
soms een scherm voor het gelaat van een ander
spreek enkele uren met oude goden
stof het strand af om een monnik langs te laten
vloek de wereld van de kaart af
zit in een café en praat met de mensen en drink hun ogen
sommige heren zijn nooit aanwezig
meisjes herkennen mijn jasje en bieden een bloem aan voor geld
mijn vriend drinkt soms wijn met mij
dat staat alles één ogenblik helemaal stil
alle landen komen samen op één punt binnen één vlag
de top is een vulkaan
daartegen mijn huis
in mijn huis het beeld
dit beeld ben ik
waardoor de Ofri stroomt
zij heeft versnellingen en verval
zij staat soms droog in dreigende bedding
zij vernielt banjirmatig de weg en de brug
zij is er nooit bij
zij doet het zelf
zij is enkel stroom
de vorm is een vloeistof van toverkleur
de echo van haar stem een baldadige cocktail
zij houdt het zenith in de blote hand
het brandpunt van mijn hart
waar het lichaam in ligt
en de laan uitloopt op heuvels
binnen de heuvels daaronder een grot van blauw marmer
dooraderd met roode gestorvenen
een enkele toren verheft zich
de hoofdpoort zegt een heilig lied tegen een wenteltrap van geest
een eenvoudig schip vaart rond met zeven roeiers
ik odysseer langs alles wat aanwezig is en neem het in mijn hoofdtuig op
ik ben geheel hadji en de kaäaba ligt onder zwarte doeken
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haar heiligheid is haar bedektheid
zo zegt de pelgrim
en Nebukadnezar vindt hier zijn hangende tuinen terug
en Babylon zijn spraakverwarring van gouden kalveren
en Hades heeft zijn rivier als vroeger
de Lethe de Ofri het gat in de tijd
zwart en zwaar in mij door het mooie weer van mijn darmklimaat
Endel en Zwendel wonen samen in één cel onder de geesttrap
grappenmakers der duisternis met oog- en narkleppen
de heilige Antonius vindt zijn beproeving in mijn woestijn
de dieren zijn ongelukkig want zij kregen een geweten
verder is er nog het oponthoud in mallorcastijl
en de gouden bies van een generaalspet uit zestienhonderd
een casso eigenlijk de klep werd bijgeplakt in negentienhonderd en zo veel
zo stroomt mij de Ofri maar door de dingen en de aanwezigheid
dit zijn
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[XIV]
en de vloedlijnen aan eenzame kusten zwerven uit tot grenzen van aarde en volken en staan
tussen de planetaire voertuigen van mijn ogen op tot de psychische verschijnselen van
zwaartekrachtvelden binnen de enorme pyramiden van mijn hart: een romeins aquaduct vol
joodse vormen en druïden ritueel en overvlogen door de beschreven heiligen die de geheime
dieren verbergen in het dagelijks brood des levens waar zij een automatisch schrift beginnen
door de gevoelige donors van mijn handen tot een weldadig geheel voor derden een geografisch
magazijn vol van de kruiswoordpuzzelen die staan op de lippen der mensen en daar een
metallurgisch geestonderzoek beginnen met kleine kloppers tot de constructies geheel openliggen
en eeuwen vergaard weten een leven op zicht begint en cosmopoliep wordt binnen de ruïnele
huizen der overgangsweerstanden of onbegonnen psychische transfiguraties dit en zo lang alles
tot de tijd dat stabiliteit van harmonische series geconstateerd kan worden en fundament voor
een nieuwe heldere crystallographie van leven en dingen een licht zo uit de magnetische velden
der aarde vol relaties met de kosmos dwz met de hogere en lagere rioleringssystemen en de
brulboeien diep onder zeeën en landschappen en de energie van de verschillende mensenharten
verborgen onder een levende huid als diepzinnige rabinale recepten en halleluja muziek uit de
handen van Händel Bela Bartok en Bach een hoog recitatief vol kiesschijven en ontroerende
goederen langs de lijn en het recht van zegel en thesauros als strenge koers in het hoofd een
vermogen zo groot in aanwas dat de mens uit zich zelf rijst tot een raming voor goden en
strijkorkest voor het eigen oor de diep sonore met de clavecimbel bellen en de vrije benoemingen
der lichamen op de sacrale tongen
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ter vernietiging van het electronisch hersenwerk
en de zware voeten in de geest die de gaten in de weg slaan
want halleluja dit geldwezen moet de grond in met de rabatten en bruto's en de balansen moeten
de eindtrap krijgen om eindelijk gewoon de parameters te kunnen aan leggen aan de
geheimzinnige polsslagen der ontwaarding en de tienjarenplannen ter opluistering van het maken
van grotere zeehavens en vuurtorens aan de kustlijnen van de menselijke dienstjaren op aarde
en het stimuleren van het in- en uitgaand verkeer door de poriën der grandiose openheden die
de keel en de longen zijn van mijn boekingstijden
ik schrijf alle naheffingen der historie op
alles wat naast de lijnen en paralellen vergeten is
het paralellopipidum der onbetaalde obligaties
de koersafwijkingen aan beide zijden
de compensatie van het vage aan het overduidelijke
de verplaatsbare horizon
het beheren der particuliere binnenzeeën
waarin ik mij werp
die ik zag in het onbeschaamde oog van een bedelmeisje
zij vroeg wat haar toekwam
het makkelijkste
een geldstuk ter overbrugging
het sluitstuk van een niet te betalen rekening
zij stond met het onontwijkbare in haar ogen
het einde van de aarde
met dat punt waar alles anders wordt
met het verschil tussen haar en mij
dit binnen al het andere
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ik zwom in een binnenbaai in Guincho en brokkelde daar wat rotsen af
ik stond in de rooilijnen der branding binnen het aanspoelende vuil van een wereld
ik las in het schuim de vloek van de zeeman van een wereld
ik zag in de formaties der opeengestapelde rotsen het geheimschrift van een onttroond vuur
ik zag de duistere beeldhouwer met de azuren hamer water en land scheiden
ik stond wankelend in de raming der tijden correlatief met de weg van de maan
ik klom op in de witte loodlijn van het licht met zeep aan mijn voeten van energie
ik zag van boven af een auto vol mensen die zwegen en zwart zagen in de stilte van het ik
ik zag een grote vogel met de roofsnavel der schaduw zich werpen op het gaande voertuig
ik hoorde de kreten der ondergang mengsel van vreemd geluk en de open ontzetting der stem
ik zag aarde hemel en water opnieuw scheiden tot de dag van de geest op aarde
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[XV]
er groeide geen plant meer
er lagen ontwrichte hopen steen
en een welsprekend fossiel
een bed voor niet aanwezige mensen
er waren geen graven meer
muziek zo ook ik klonk
ik ontving een brief
een nieuw gezantschap geopend
de vrouw van een vriend krijgt een kind
de geest ademt zacht over het vruchtwater
in de steen kraakt groei
een rots wentelt zich aan de horizon tot strandzand
het zand komt naderbij met stofbrillen
olie legt zich op het water
een reddingsboei daalt neer in een vogel
eeuwige vrede zij u lieden
wees niet bekommerd
de boei legt zich als huis ter aarde
de aarde staat stil in zich zelf
het huis opent een raam
het raam zegt het woord na
in het woord woont het kind
het kind zegt ja
dit is weer een begin
het begin gaat door en doet het raam dicht
het kind wiegt in het woord
de vrouw van mijn vriend slaapt voor de open mond van het kind
mijn vriend staat voor het raam
het raam zwijgt
de toekomsten wisselen in de wind van gestalte
de wind wordt wolk en slaat om de rotsen
het regent
de moeder ontwaakt opent haar borst en voedt het kind
voor het eerst zegt mijn vriend
ik eet uit een automaat een broodje en steek daarna een cigaret op
de rook staat neon tegen de muur
drie dromen gaan voorbij in een claxon
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dit is de Leidse straat
dit de Avenida de Liberdade
en dit de Plaza de Colon
en hier de Mariahoek 2 in Utrecht
en Mezz Mezzrow is in Parijs en streelt Panassier
en beide vloeken op bebop
beiden zijn jong geweest
er is een ontmoeting gemist
mijn vrienden zijn elders ook uit of weer thuis
zij schrijven niet
Eulan en Jan zijn in Londen
Jan bakt daar taarten
Eulan leest in haar oerwoud
waar zij ontstond
de weg terug ging
en intellligent
zo mooi aan de hemel
op een stoel in een park
zij sprak wonderlijke getallen uit over mij
Jan zweeg en bakte een ornament
You can live everywhere but never at the place where you are zei hij
ik vertelde iets over een gans met een rood jakje
ik dacht ik schrijf altijd hetzelfde en niet in zand
mijn vriend stond nu voor het raam en hield het gevoede kind
dat niet kijken kon
het ziet nog niet zei de moeder van het kind de vrouw van mijn vriend
na drie weken staat er zon op de horizon
na drie weken in Londen heb ik als bakker veel geld verdiend zei Jan
Eulan knikte
na drie weken vacantie zei een man die voorbij ging ben ik terug
de vrouw knikte de vrouw die naast hem liep
dat is long zei zij zacht
na drie weken vond men het lijk van de zoon stond in de krant
hij wilde iemand redden zijn vader die te water raakte
dat was in Lyon
na drie weken wat er leeft en sterft en heroïsch van het ik is
na drie weken ontwikkeling uit wat is
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in de lijn der niet te lezen artikelen is de wil afhankelijk van het mooie dier dat hij is in geschrift
en afbeelding uit de opgestapelde voorwaarden en de overeeuwse vermoedens van omschrijvende
gissingen binnen het automatische schrift der tijden waarin niets verloren gaat en het deel tegen
tegendeel woont onder strakke koepels heldere uitvoerbaarverklaringen zonder dat de
verzoekschriften duidelijk waren omschreven houdende wat ligt binnen de voorwaarden der
artikelen
het wetboek der tijd is moeilijk te lezen
soms spreken de aardlagen wel maar de druk is moeilijk te meten
en wat er aan mineralen te voorschijn komt wordt verbruikt
de aanvulling wordt meestal verzwegen
er is een moraal verscheidene voor op de aarde
voor binnen-in geldt geen
de belanghebbende partijen applaudiseren voor het mooie dier
deurwaarders gaan rond met de dwangbevelen
sierlijke handtekeningen spelen roulette op blank papier
mijn vriend legt het kind te slapen
erfgooiers staan langs de kant te kijken en houden de collectieve wacht wakker van geslacht
op geslacht dat geweten de naam draagt en met de zwepen der ootmoed geploegd en tot valse
gebeden gedwongen via burgerlijke rechtsvorderingen om gehecht te worden
de erkenningen liggen te wachten
het mooie dier tekent filmische waanbeelden op de huid van het kind
het kind kan nog niet lezen
bloedverwanten leggen de lopers uit en vieren feest
de oudste zit in een trein en komt nader over een lange weg
zij is oud
zij is bij het kind
zij leest zacht voor zich heen wilsbeschikkingen
zij schrijft morsetekens tegen het raam
geen buitensporig verzoek
uit de kracht van wat geboren is
zij zet een schutting vol heelmeesters om het huis dat zij nadert
zij kent de vrouw in de vrouw die baarde
er is geen raadsel zonder woorden
de zoon krijgt een zoen voor het raam
het kind wordt bekeken
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een goed kind zegt de oude vrouw ook zes pond net als jij
over de wereldzeeën varen lijnboten heen en weer en zetten tekens uit
over de boten vliegen lijntoestellen en laten de tekens neer
er wordt gecorrespondeerd
in het kind gaat het mooie dier langzaam wonen met licht binnen drie weken
de ogen gaan open binnen de voorwaarden
de moederhaven lacht vol gouden hoorns
ik zit in een bioscoop en zie het wereldnieuws
van hogerhand wordt een schip te water gelaten
het electron ontbolsterd tot de pit
er wordt een revolutie gevierd in Zuid-Amerika
de Paaseilanden hebben zich onzijdig verklaard
zij voelen zich te water
er ontstaan grote vermoeidheden binnen het materiaal die zich onzichtbaar ophopen tot
de scheiding der delen in kristallen begint plotseling voor menselijke waarneming zonder
overgang en alles breekt speciaal onder grote druk en temperatuurswisselingen waaraan
het voortdurend bloot staat ontstaat deze kankerlijn der afbraak die eens een raadsel was
binnen het ongeluk maar nu gemeten wordt na de proeven en tot nieuwe hypothesen mag
leiden van het verbruik en gebruik eveneens binnen het menselijk lichaam waarin het
zelfde raadsel woont sinds de stof het leven herkreeg en zijn eigen dood kan bouwen zo
ook in de levende mens binnen voortdurende druk op zelfde delen en overgebruik van
zelfde organen
ik zag het nieuws en ik zag de wereld waarin geboord werd en die vertrapt werd en ik zag uit
deze wereld een kolom van wraak en weerstand opstaan en ik dacht dit is de kanker der aarde
eens een vulkaan maar hier veranderd van gedaante tot gapende mond van verslinden van al
wat mij bewoont deze aarde dit lichaam van mij dat de bek spert en het vuil zal vreten dit deze
mijn mond hoorde ik schreeuwen door het nieuws van menselijk doen
hierna komt de hoofdfilm vol fraaie voiles in technicolor
alle toeschouwers zoeken een uur lang een uit
de wereld heeft gestalte gekregen in een dagdroom zei mij een man
men zou kunnen rijden op de rug van het Zijn dacht ik
de nachtdroom wil haar vernietigen vervolgde de man
de dagdroom dacht ik is een mooi uurwerk in de tijd en de tijd staat te lachen
en wordt psychiater
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zoeken naar wat er in de mens omgaat
in de jungle van de geest
in het gedierte van het lichamelijk oerwoud
wij zoeken naar alle magelijkheden binnen de stof zei de man
wij hebben tegenover de stof een goed geweten dacht ik
nu bestaat de stof niet meer zei de man verder zij is
energie dwz ziel
men dacht haar zonder ziel dacht ik
nu moet de mens nog met een goed geweten tegenover zich zelf komen te
staan tegenover alles wat in hem werkt en woont en gestalte kan krijgen
en men zou kunnen paardrijden op de rug van het Zijn dacht ik
ik spreek uit dat er geen oordeel mogelijk is
ik spreek uit dat de mens zonder oordeel niet kan
maar er staat geschreven in heilige boeken: de mens zal zich geen gesneden
beeld van de godheid vormen
de mens heeft nog niet anders gedaan
de mens heeft geleefd tot nu toe bij amputaties
bij besnijdenissen
die heilig heetten
het uitsnijden der mogelijkheden
ik erken deel en tegendeel
er is bij dit weten geen gesneden beeld te maken
en ik denk aan de geamputeerde eenheden op aarde die daar zijn over de werelddelen en
zich hebben in hinderlaag gelegd in koude poolnachten in grotten van ijs of binnen de
vochtige dekens der tropische wouden in veel woekering en tegen de stenen van
verschimmelde tempels in Malakka en Birma met de amputeermessen in de hand en een
geheel China voor ogen en verdedigd dit alles tegen de blanke man die deed wat hij overal
deed en leefde uit de opengebroken havens zonder een hart in het achterland en nu zijn
de aarden mannen opgestaan en hebben zich een leider gekozen in China en heel Azie en
niemand heeft een gesneden beeld voor ogen behalve waartegen vermoeide krijgers het
hoofd laten rusten omdat de steen der eeuwen koel is maar het hoofd weet niet en het hart
gelooft niet in de kracht van beschimmelde steen en bemoste goden missen alle
overredingskracht van gefilterde radio of televisiegebaar
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door alle windstreken heen wordt de kaart veranderd
en waar de aarde haar eeuwige geheimen prijsgeeft daar staan de mensen elkaar te verbranden
een heilige oorlog
de offerblokken hoog opgericht aan alle horizonnen
het einder van ieder mens wordt geslacht
er staan mystieke rookzuilen tegen de hemel
de ladders waarop men binnen treedt
en wat het hoofd van Jacob droomde tegen de steen
men moet een fijn oor in het ingewand hebben
zeker er worden kinderen vermoord
en planters aan palen gebonden en de keel afgesneden
en Jacob droomde tegen de steen een ladder omhoog tot in de hemel
een goedemans diagram
Jacob had ook wel eens een broeder bedrogen
er leggen zich vreemde vaandels uit door het oog van alle mensen
de wond staat in het zicht
vanwege de onmogelijkheden die opdoemen
en Balzac heeft zijn leven lang gewacht door alle vrouwen heen op zijn geliefde
toen zij kwam was hij bijna dood
de mens wordt in zijn dromen amorf en treedt uit zijn vorm van dagelijks oog en zet een
beeld om zich heen waarin hij de versierselen aanvaardt uit de onwezenlijke hand van
hetgeen om hem heen bewegingen in hem doet tot over de huid en het raam geopend staat
hij te turen over de rivieren waarin de schepen episcopenlicht dragen en het gezang der
Sirenen een toverkleur geven omdat geluid alleen niet een maat voor alles is wanneer de
ogen door het donker roeien en wel de keizers van oudsher zien zoals ik triomphbogen
van Hadrianus zag midden op de weg in Spanje waar hij eens woonde een hoge residentie
de mozaïken staan niet stil der historie
wij hebben ze wel uitgelegd in musea
en in modern cement gegoten
wij hebben ook de middernachtzon uitgemeten en de rotaties stilgezet binnen kleurenphotos en
duizenden ambtenaren belast met de opsporing der beweegredenen waarin opgenomen de
aberraties van het menselijk oog vol overgangsbepalingen en het jachtrecht uitvoerend
zeker zij doen dat overal ter wereld
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de orkanen leven onderhuids op en zetten dichte mist om ons heen als natuurlijke gifgassen en
wij vinden steeds nieuwe maskers uit en het woord dient als zeef
geheel moraliter
maar het oordeel staat machteloos in alles
want iedereen heeft gelijk voor zich zelf en ongelijk voor de ander dit zijn de maten die
niet meer meten en zich eindeloos door de schatting bewegen en mooie bouwwerken
oprichten of kinderen in militaire pakken steken om hen het schieten te leren of de kranten
vol leugens zetten en mooie photo's van heel mooie vrouwen van filmsterren en zo bittere
rijst op de iris van het zijn plaatsen en mannen en vrouwen uit de slaap houden nog meer
dan een oorlog en plannen gaan zich zelf uitdenken en voltooien tot ieders verrassing die
dacht dat hij gevonden had omdat het besef van niets staat stil en zo oud als de wereld
maar ieder mens weer geleerd moet worden binnen de wonderlijke bewegingen in zijn
eigen figuurlijke wereld
zo lees ik dat ieder nu het uur van zijn dood kan bepalen
en dat Sylvie Paul in Parijs de eigenares van haar hotel heeft vermoord
en dat een bekende tragédienne door haar geliefde vergiftigd is
en ik lees ook de brief die de Ofri mij eeuwige rivier mij schrijft
in het hoekige schrift van gevoel langs de bakens van haar ogen
getekend in rood op wit papier
dat zij van mij houdt
dat ik altijd door haar stroom
ik zit nu aan de Taag en herken vele beelden en zie kinderen aan vreemde tafels eten waarin zij
verhalen zien wat gezegd moet worden uit het raadsel der verhoudingen van de vader en de
moeder en toch zo schreef mij de rivier waarin ik zwem en ook de Taag het land uit
krijgen zij wel wat zij nodig hebben
iedere dag een warm hart op hun bord
het is een faience van grotere en kleinere drama's
men glazuurt en schildert en zet alles in de oven en het vuur gaat zijn gang met de kleur
als ik niet alles zag dat het mogelijk was en meer Moor was en sterk in het zwaard stond om te
geloven in de kracht van de hand der executies dan zou alles anders lopen in de détails
maar ik hoorde zingen in een donkere straat van Lissabon de Rua de Miseri-
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cordia waar de avond duister staat in de keel van een vrouw
tudo isto existe
tudo isto é triste
tudo isto é fado
een nieuwe mythologie oprichten
een nieuwe mythe leven in de aderen der anderen
dit is het valse oog
de haven stond open in het zwarte silhouet van een schip
het vertrok met heiligen aan boord
het schip heette Columbus
de Amazone rivier wentelde zich onrustig in de loop van haar slaap
enkele culturen gaven bloed op en zeiden vrome gebeden
de kruisen werden overgebracht
de maskers opgezet en oorlogsgezichten geverfd
de paal taboe stond in het midden
zie deze vrouw die mij schreef en zo juist de woorden spelde in mijn hart is een vrouw die uit
zich zelf nauwelijks stroomt maar in zich een vreemde draaikolk van tortuur gaande houdt om
niet uit te hoeven naar de slagvelden wèl voortdurend bouwt aan haar knieval voor het fraai
geornamenteerde altaar waarin het woord onder bloed ligt en microscopisch bekeken een kleine
kosmos weggeeft ook in haar waarin ik het landschap mijzelf heb gesticht een goed dat eeuwig
is en haar muren zal geven omdat er enkele bergen in liggen van hard steen
nee niet samenwonen zei de vrouw
ik krijg van die liefde weinig fluisterde de man tegen het donkere gat in zijn hoofd
daarin groeien exotische bloemen nu zei zij en streelde de kelk
mooie papaverparfumerieën
en een afstandmeter voor warmtegraden
binnen de generaalssleutel die de deur naar de mayastenen opent
waarin ook Theophrastus Bombastus Paracelsus van Hohenheim woonde
de martyr en charlatan met de jaarmarktsvoeten de weldoener der mensheid binnen de duistere
schriften van zijn pantheistische boeken der genezing zoals de zwam op de boom des levens
groeit
niet zo samenwonen fluisterde vrouw
de een ten koste van de ander een duister gat in zijn hoofd
met mooie voorstellingen zei de vrouw
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diepe binnenoor vegetaties die astroloog van de hersenschors worden
o grote rivier verlaat mij nooit bad de man
ik ben de tendens der eeuwen
de dubbele zin van alles wat vergeten werd in de historie
en ook wat Hernando de Cortez na 1519 verwoestte in Mexico
de hoofdstad Tenochtitlan op palen gebouwd midden in zee
men at daar toen reeds chocolati als pudding
deze Azteken hadden rekenkundige zin en het grondtal 20
je was twintig o grote rivier toen ik voor het eerst je wateren proefde
zij geloofden in machtsverheffing en hebben de nul uitgevonden
twintig is een mooie leeftijd zeggen de handlezers
met vloeibare Ambra ben je vermengd, liefste
en herinneringen aan de jeugd
de bouwakker der aarde vol beweeggronden
waarop ik loop nu nog met een groot oor geopend naar binnen en mij uitzettend tegen alle
wanden der mensen om mij heen die ook in mij gaan en zonder genade gaan roeien in plompe
boten om een riem geluk te vinden maar mijn oor hoort jou en wat er gaande is ook vlak onder
je huid die mij zo maya is en georganiseerd tot een prachtig benen mes waarmee de priesters
het hart uitsnijden en eerbiedig plaatsen
aan de voet van de godheid
een huis vol goud vroeg Pizarro
ik heb mijn hart binnen de stroom gelegd van wat is ook jij
ik weet dat in de mens niets kan sterven dat geest geworden is ken ik
ook jij
Raffael heeft eens gezegd, liefste: Om een mooie vrouw te schilderen moet ik vele vrouwen
voor ogen hebben en daar het mij aan modellen ontbreekt schilder ik uit de fantasie
Raffael heeft mooie vrouwen gemaakt
de grootste gemene deler van het schoonste
wat is het allerschoonste?
ook jij o Ofri
vrij van iedere bijdaad?
zonder psychose als een nachtegaal met muziek in de maan?
ik bedoel gewoon een stille nacht
maar ik ken de afwijking der lijnen in lippen en mond
gezien het geheel
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ik ken wat het unicum maakt buiten de regel
ik ken het monster dat staat met een mes van zijde
ik ken de uitspraken binnen het bloed
ik ken de mengtoestanden van vraag en antwoord
ik weet waarom de schurk Pizarro Atahuallpa doodde
niet het huis vol goud
Atahuallpa was een moederland vol ogen
Atahuallpa moest dood het ogenlicht zag alles en had verbinding met Pizarro
die een te nauw hoofd had en geen goud en de adem afgesneden
werd
een telepathisch drama
een dynamische lettermuziek zonder einde moet ik schrijven in de grote rivier die mij bestroomt
en oost tot west en hoog tot laag maakt en geen indifferentie meer kent
ik ben een exorcisme en een katharsis
geen bespreking
maar een libido vol orakel en geheimtoestanden
een verborgenheid vol openbaringen van wat gaande is
het kerncomplex van alle neurosen
de droomuitlegger aan de golfslag der duisternis
een mooie zee vol fosfor
en het hart op de tong van een ander
een bewustloze slapende voorstelling van Leibnitz
een onderreële materie
een bovenreële ziel
een edel gas
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[XVI]
een planetaire bewogenheid vol vlegeljaren en hemelbestormingen en imaginaire
grootheden die men niet vindt in de moderne logarithmen tafels en een wereldlichaam vol
verrekijkers en werptheorieën voor wereldwijzen met vraagtekens in de opperhuid der
dingen die de lichtbreking kunnen berekenen en op de hoogte van de tijd staan en mij om
en om leggen en tot geschiedenisboek maken met fraaie illustraties in mijn kantlijnen
zoals de uitroep van koningin Elisabeth in de straten van Londen tot Essex: je geest is zo
krom als je lijf en de rauwe conquistadorenlach om haar mond als het volk schreeuwde:
hoe gaat 't ouwe hoer? en zij oorvijgen uitdeelde midden op straat aan geleerden en
schooiers en geluksridders oprichtte in standbeelden en drama's al naar het privilege liep
om Drake of Raleigh of Essex en zij zeehelden of waterhuizen weggaf langs de weg van
haar leven de grote grenzelozen die haar de kinderziekten aansmeerden of tot zichtbaar
teken van onkunde maakten en het beursgebouw openden waarvan de ponden in haar
lichaam bedaardeloos lachten maar waardig de hofbankier Sir Thomas Greshem in 1571
in openbare hand gegeven werden
ze liet iedereen uitvinden wat ze wilden
krachtparallogrammen rezen op langs de troon en verschuivingen van morele aard binnen
kasonderzoekingen
een zacht licht freule voor onder de thee
de gecultiveerde landen zijn al zo lang opgericht geweest dat de vernietiging nu maar vlug moet
volgen want het ligt alien zwaar op de geest dat wat onsterfelijk zou zijn en toch niet meer
weggeeft dan grote tunnels stank en middengewichten
het astronomisch zicht zou verloren zijn
maar men weet veel
tudo existe
tudo é triste
tudo é fado
dat zong een zwarte vrouw in de straat en het licht van haar tanden liet diep in haar het contrast
van het graf peilen dat de lach der mensen bewoont er valt niet te oordelen
boven de stof staan
zeiden de wijzen
waar het ongeluk begon in een maan februari na het lezen der stukken de vrouw die mij nu
schreef
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wat ik niet bewaren wilde en toch verloren ging en dit verhaal in mijn hart schrijft een nieuwe
constructie der aanwezigheden en nieuw scala van herordeningen binnen het godverlaten zelf
dat daar staat eeuwig als ik landschappen heb zien liggen en waarvoor de minuten jaren zijn en
niets van heen gaat dan de rivieren afslijten
ik zag wel verloren bomen
die de Ofri Net staan
dat zij overal leeft en ik onder de olie van port en madeira de schaduwen in mijn hand zit te
bekijken de littekens zoals de heiligen die zien van de dooms geplant op het hoofd der profeten
en ik nu heilige boeken schrijf omtrent het leven op aarde en gedreven word door de verten met
schuim om de mond van een niet te zingen lied
van de stank van de wereld
van de stank van de mens uit de mond van god
en ik wereldatlassen bestudeer en wegen vastzet en tollen hef die ik zelf moet betalen
een beeldenboek vol schone woudfracties sla ik open over wat aanwezig is en om vorm vraagt
en krijgt in mij al weet ik dat er geen een-heden te snijden vallen
ik snijd niet
de branders staan wel in mij op zoals een jaar geleden toen ik liep met een vrouw in de vroege
ochtend langs de railsmakers en keek in acyteleenlicht en de mannen bezig wij zagen om te
verzwijgen wat in ons zelf bezig was lachten en deelden de zwarte waaiers uit aan ieder die
wou
dat was een diepe nacht in het zijn
waarin de radios zwijgen
en gewichtige steden hoge hoeden opzetten omdat de gezanten waren gekomen het ergste is
echter dat al deze radicale projecten maar half uitgevoerd werden men kan wel popaganda
voeren en kranten opkopen
men kan ook zeggen alles wat achter de scheiding woont is weg
men kan ook zelf weg zijn
maar ik dit ik is nooit weg en is onsterfelijk en zal het beeld afleveren
het woord woont onder het bloed zei mij een man
dat is een groot geluk ging hij verder
waarom vroeg ik
wij weten dan waar net is antwoordde hij
hij liep weg met het gezicht van een tentoonstelling
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of de revolutie van 1848
of een communistisch manifest
ik voel mij meer een surrealist zei het meisje en trok haar nagels uit
een beschilderde plé riep haar jongen
zo die film over dat urinoir riep ik was lollig
beter dan duitse professoren die handwijzers schilderen waar geen richtingen
bestaan zei een jongen uit Hannover
in West-Duitsland staat een groot teken matriarchaal zwijgen tegen de Oder
de Oder is een rivier als de Ofri
alleen nog niet ontsprongen in Tanganyika zei een glimmende hofmeester
ein ägyptisches deutschtum wird gefragt
en enkele rechten
en ook de terella binnen een oraganisch statuut
een kleine prostatie voor beurzen tempels en banken
het deinende weelied voor een vrij arabië in Marakesch dat opzweept
nous autres français aussi
de bedriegers der onwetenden wonen in grote huizen vol kleurige tapijten
de kleur is ingevoerd en het patroon ook uit het hart der armen
zo wordt een geest soms versierd door een open raam
Himmoud zei ik dicht alleen over god bier op Saint Germain
de weiden liggen open in iedere oase zie je zei hij
ik heb zijn graf gezien en ik ken de waarheid glimlachte hij zacht
men moet niet tegen ons zijn wij zijn al zo oud
wij hebben nog zo weinig gemaakt op aarde dat stof werd en beeld
ik ken de wanhoop zo goed zei hij
ik weet waarom ik schrijf alleen over god
ik weet dat wij jij en ik alleen maar kunnen schrijven over god
omdat alles een ziel heeft
daarom
daarom ik over alles schrijf met god zie je zei hij
wij dronken zwijgend veel wijn
dit is een raadsel ging hij verder maar het ligt op straat
die mevrouw die daar gaat kent mij niet meer
ik trof haar één keer alleen en zei vroeg naar mijn vlees
ik antwoordde ik ben Mohammedaan en zij lachte
ik zei: ik eet geen varkensvlees mevrouw
dat zei Himmoud en ik hield van hem want zijn ogen stonden Byzantiumvast en
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Mekka gericht
ja wij baden altijd in de bossen op de naakte aarde
wij zeiden daar zacht voor ons been in machtige koren bezweringsformules
de mensen wisten niet wat zij zeiden
zij kenden nauwelijks de woorden
maar de formules werkten voor ons de waarheid uit
hele speelscènes uit het huis van Mekka
ook bij ons natuurlijk geknielde kasboeken
en uitgetrokken registers
en wonderwerken van techniek binnen om de steen te verplaatsen
maar het gasthuis wezen is goed ontwikkeld
en voor vriendschap eten wij zout
in dorre woestijnen
zonder drank
met schroeiende tong zeggen wij dundrukwoorden vol gratie
wij buigen over fatamorgana's waterzucht en brollelen de horizon af
wij zeggen definities uit waaraan niet te twijfelen valt
zelfs in Parijs hebben we een Moskee die buiten staat
een tweedubbele waarheid
een dubbele boekhouding
het contrapunt en de tolerantie
en de scheppende paradox
de zogenaamde Twee Zielen Mens
dit alles bewoonde ook Himmoed
het samengaan der tegenstellingen lag niet in de doctrines het was meer het
oppervlak van zijn gezicht binnen het kunstlicht waarin wij elkaar ontmoetten
en hij te kennen gaf veel van hollandse shag te houden
zie je god zei hij woont in alles waarover ik dicht
over de idealistische vernietigingsdrift hier in de zwarte broeken
zo op straat zie je
en in die vrouw die haar kind verzorgt maar laat het huis niet meer kan vinden
alcohol en erotiek binnen de heer der materie
wij zijn al zo oud dat wij maar naar binnen hoeven te kijken wie spreekt
gunstige voorwaarden voor een groot verlies
zoals Petrarca zei gisteravond over het pauselijk hof van Avignon
daar danst men nog altijd in het Frans glimlachte Himmoud
nee ik proef nooit iets van varkens
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wat reizen open gooien binnen het graf van een wereld is met geen woorden te zeggen en binnen
geen vormen van het nieuwe comfort te dwingen want de wereld is groot woest en ledig als het
mensenhart op de donkere nachten van het zijn wanneer het rond gaat dat zwijgen der plaveisels
nog glimmend van daagse regen en de daden nog hard langs het trottoir der laatste mensen die
de bus namen of liepen zo in iedere stad waar de slaap zich sluit met de blinden der gestichten
voor de ogen en het oor op de vensterbanken der angst ligt te luisteren als onzichtbaar
wereldbalkon uitstekende boven de moerassen maannachten in de ontzielde schablonen der
richting aanwijzers die dol de stilte van het bier hebben gedronken dat druipt uit de ogen der
dorstigen die de aarde gaan en de brug maar steeds weer bouwen tussen dag en nacht en de
laatste boog niet kunnen spannen met hulp van alle vrouwen die te krijgen zijn en zich vergeven
ook dodelijk gewond door het beest dat zacht ligt te knagen in de lichamen van omfloerste
trommel en zwijgende klok en naarstig de grondvormen bestuderen en getallen en leerlingen
oproepen om dan de arbeid te kunnen registreren en de tabellen bij te houden en zo te bouwen
een heldentijdperk van filisters vol maniakale aanbiddingen binnen het bed van de tijd die geen
slaap gunt en de intieme histories op straat wil gooien waar het bord nee staat binnen de materie
van hetgeen aanwezig is
die duistere moleculen van slavernij
verkruimeld tot stad
geen omgevingen meer die bloot staan aan licht
een boer leeft organisch en vegatetief van de aarde
een man uit de stad leeft vegetatief van het land en zijn buren
hij heeft een cerebraal pak op zijn tong liggen
is geen natuurlijk product meer
dit is een lange ontwikkeling
van af de middeleeuwen werd, het donker in stad en land
men is toen in het wilde de bossen gaan kappen
nu is er te weinig loof op aarde
de erosie ontwricht
de magistratuur van het recht staat machteloos met het wetende oor in de hand
ze hadden het nooit gedacht
een extreem egoïstisch beeld van-de bloedsomloop in alles
straatroof is nu gewettigd
het wordt met het oog bedreven
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de techniek staat hoog en niemand mist het horloge dat op hemelvaart is
mijn paard mijn paard riep het kind hier is de regenboog
de toon op de tong wordt gelukkig wat ruwer
zeggen de booswichten
wie heeft genoeg nijd over om te zeggen: krijg de koorts en de pest
maar de vrouw is een hoger wezen zei mij een stille man laat in de dag
ik knikte
u weet het zei hij ik zie het ik had een vrouw en zij was helemaal blank haar lichaam niet alleen
maar ook haar lach en de nacht in haar ogen een rokend vuur onder sterren van
muskaatwijnengeur op het voorhoofd van stilte die dan drinkliederen inzong en ons een grote
poort opendeed langzaam een levenlang door tot de intrede van elkaar tot het animate standpunt
van het missale brood zo waren wij zei hij
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[XVII]
ik hoorde
de unvollendete
in de grootse
verheffingen
der steden
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die mij amorph waren in het wijze muilezeloor van een schoot
ik leidde een kudde zwarte schapen over het land van een lichaam
met de brandende galg van een slagschip in mijn hand
de totem modern van Hedda Stern
dat is de kruising van een autostrada binnen menselijk vlees zegt Hedda
en het mysterie der machines op gevoelig canvas
het zwaarweer op de schaamte der madrilenen
und eine schöne kletterkatze sie war zei een duitser in het donker
zijn stem stond hees tegen de muur op
ik reed de Moore-monumenten naar binnen door de gaten van god met
Mozart 90 km per uur door de nacht van het oor
vreemde mensen spraken mij toe gemoedelijk in een onverstaanbare taal
een witte poort in het hete zand van de ogen
graslinnen in de rode bladeren der melancholie
een man en een vrouw die voor mijn ogen vechten in bed
met het kampeerverdriet in het lamplicht
zo zingt Edith Piaf uit de kuil in haar hart Mon Légionnaire
en het vaandeltje van de roode rauwevlees tong tegen de hemel
toen Mabrouk ben Messalah het lichaam inmetselde
de muur stond sterk voor het oog
ja zei de man een vrouw is een standpunt onoverkomelijk binnen de tegenzangen
van het dagelijks doen
vormeloos als een sneeuwjacht
ik stond alleen in die nacht ging de vrouw verder op de weg van terug of naar voren dit lichaam
en de wind blies het bloed vol koude stenen en de mergel ging rechtopstaan in mijn huid en
mijn stem ijzelde nood in mijn ruimte voor mij geheel alleen een wereld te klein voor het weer
dat groeide en de huizen dichtsmeet tot de dubbele ramen van goedbewaarde woningen en
lachende frigidaires wijsheid die de oude boeken in mijn hersens citeerden tot warmte en
smeltpunten en het geloof om de berg te verzetten die de wind om mij opwoei en de dood die
speelde op de ragfijne tongen der witte kristallen een doordringend lied zonder genade van
illusionnaire vrijheidsliederen die van vroeger van de arbeiter von Wien maar meer de vallende
bladeren van de late eeuw waarin ik leef zo zeg ik de vrouw alleen met twee liefdes in mij die
mij van weerskanten het vlees van mijn lichaam mijn ziel rukken en vermageren binnen de huid
waarom nu het zwaarweer staat van twee buien onweer bevechtend de staat van hun leven
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dit is de dood zei de man
de vrouw knikte
ik ben zo paradoor binnen de gang van het bloed en geheel hotel en zou door dit land kunnen
gaan met het geloof in mijn ogen dat alle bergen tot vlak land maakt en de naderingspunten
langs rechte simpele lijnen tot elkaar drijft maar ik sta alleen in dit duister prijzen van een
wenselijk leven binnen wat mogelijk is en de mogendheden in mij begrotingen aan mijn handen
doen over witte vellen papier van hartgaaf dubbeldik in de letter der gebeten nagels die mij een
particulier veld krabben op mijn Pelléas en Mélisande huid vol liefde voor twee die ik het hart
vreet en het bloed zuig en niet kan geven wat zij willen
dat is duidelijk antwoordde de man
binnen de verbeeldingen die mijn bloed doorstromen zei de vrouw
schuchter staan zij elkaar het kamp uit te leggen en de krijtstrepen te trekken en de een loopt
naar de hoeren als de ander met mij slaapt en het zwaard wordt van weerskanten in de lijven
gestoken en ik lig in zeven bedden tegelijk en laat de sombere stemmen der leden in mij drommen
tot het orkanisch geworstel der hozen de rechte die diep staan op het aardse vlees en het land
de huizen ontneemt en kaal vreet
zo lig ik bruto
netto ben ik alleen
zij schrijven vruchtenrecepten
leggen problemen binnen vochtige lakens van menselijke huid
zingen intermissen uit het brood van mijn gigi-daar-kom-ik
de bijeters zwijgen langs de kant van het meegevoel
insectenjagers heffen de kleeflappen
dit is de rode doek
dit is de zwarte rook
dit is het staande bloed in het oog
zij brengen het dagelijks nieuws en de instructies voor het ensemble
zij drinken jenever binnen mijn gevarieerde muziek
zij steken de trompet door het ochtendgordijn van zwakzicht
also zing ik den Heer
en de vervloeking
wie wacht aan de kant van deze cantate die alles bergt vroeg de man mij
ik ben een reformkeuken een proefmachine en doorvorser van reukwerken antwoordde ik voor
de vrouw die zwijgend stond in de iris van haar oog en naar binnen keek en telde de frequenties
die door de zenuw tot de naald van
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het hersenwerk gingen en terug en zij zuchtte een gat in haar hart en haalde de wereld omver
en dacht aan veiligheidsacties binnen de omwentelingen der kussen voor de dreiging op de
lippen der investeringen van onzekerheid die het witte gezicht van pas gewassen lakens draagt
en muzelmans korankoren aangeeft met:
het is groot
het is zo groot
het wordt steeds groter
het bos
de bomen
het gaas
wat groeit is zo groot in mij
wat groeit wordt steeds groter in mij
wat groei ik groot over mij
het bos in mij
de bomen in mij
het gaas dicht in mij

ik drink stil jenever en kijk haar aan
ik denk ik ben op reis geweest paritair in comitée gesloten
ik heb het helemaal afgebouwd
een feesttent met wisselend programma en aangrijpende voordracht over de loop van de sterren
waarin ik sta als een naakte vlammende man en mijn baard uitleg als melkweg van licht en mijn
voeten de duisternissen geef uit aller mensenhart dat groot klopt in de muziek die bijna niemand
hoort
die er was in het koorwerk van Carmen die mij minde in de nacht van Madrid en duidelijke
letters schreef in mijn bloed tot het onverstaanbare woord
rabat mij
schavot mij
mij pot mij
o mij ik jij
te quiero
ik yo oh wie mij
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madrigaal mij dan het hart maar aan binnen het herhaaldelijke bloed van mij de gang is oh is
open ik jij de weg de poort tot wat ik ben met het geld in de hand de ochtend van grauw de open
ogen en naast te staan en te zien de winst voor het kind ik ben getrou-getrou-getrouwd oh ik je
kent me nu en niet zo maar ik yo te quiero zo in mijn hart nou je weet een vrouw een spaanse
vrouw die mint ik yo amo ik altijd en toen het telaat was ging hij weg en ik alleen oh yo te
quiero holandees mij dan en geef oh geef veel ook het geld wel maar alles ik zal je de naam
wel noemen het staat in mijn hand lees het het schrift van duizend nachten en één liefde in mij
openmaakt in de streling die het geld niet telt ook ik niet yo te quiero en mi corazon ik de hemel
was voor veel mannen mij niet open gezien want ze hadden dogen dicht en geheel gesloten
trapten zij in mij rond de schoenen nog aan en de belachelijke sokken en oude meubels in hun
bloedkassen de ordinaire kook mij dan maar leeg ik mis ook wel wat en jij ook en nou zien wat
je geven kunt en de ogen open met het slot van ik zal zien wat mijn mes in je doet en de pijn
nauwkeurig waarnemen es un gran sacrificio para mi hijo voor mijn zoon een offer ja ik vertaal
je wel op mijn lichaam want je doet het mij aan en ik oooh geef gééf géééf mij mij dee bande
de sarah die al ook ik ooh al negentig hihihi ik de onvruchtbaar het mag niet meer ik heb het
toen gekregen mi Garcia de ocho ahora van acht nu ik oooh al acht jaar iederen nacht een
aanwendsel zeker ja wat je mij daar zegt wat zegt het mij daar in mijn oor ik oooh te quiero
con corazon met je hart jij en je vingers zacht over de navel mijn lichaam een gat in de wereld
tot de hel ik de hemel mij ik oooh ik ook jou quiero ik je wil en kom kom kom want diep in de
rust van dit lichaam woont de Carmen de eerste de liefste de mooiste madrilene van acht jaar
her en niet de klimkat raffinée van de nagel maar rood en lang en krabben aan het genium
genitalium wat voor handen barbaar dan de vrije gang de avondgenoten in de rondvaart van
mijn land dit bloed ik zeg je de muziek wel van toen al ocho años acht jaar de klok voor een
ander het offer de blok van het bed dat openstaat in de schone lakens iedere dag gewassen ik
was en was en was oooh ook ik ja getrou zo getrouwd je weet en nu weer zo lief iemand in acht
jaar waar een noorderlicht in open ligt...
ik dronk stookolie uit je lijf
jij mij de plaat van het woord afdraaide en in het slagwerk zette de hand omhoog
balance balance noire
mijn haar is mooi zei je later in een wrong en je oog uit het hart van de nacht lachend en mijn
vingers tellend tien samen aan beide handen zeggend op duizend nachten één zo
we aten in een rose licht een groot bed vol lakens
er liepen kristallen rond doorzichtig
je zei: nog eens in een moe woord
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ik zit me te bedrinken
en daarna de gestrekte draf der stilte van rode avondvolken op je wangen
ze zongen van acht jaar de zoon de liefde het brood en de vissen
de stilte
de celesta en het slagwerk en het strijkorkest andante maejestoso
en de koele zangvereniging van het ontwaken in de wandel der vreemde straten en het park van
de dag dat opgenging door de dichte ogen van je slapende lichaam en ik opstond en wegging
en wandel de wandel door een nieuw land onder nevels
je lag stil
het was zwijgend
ik ging je werd niet wakker en vroeg geen geld
ik telde het in stilte neer
je hand bewoog naar je lippen naar naast je op het kussen
je bent belazerd zei iemand uit de muur
je werd wakker en keek
ik ging
es la vida zei je
je wuifde me na
je sliep tot in de middag
's avonds kwam ik je tegen met iemand anders
je keek en je telde de slagen van het hart
es la vida
het staal van het dagleven
es la vida
er stond iets stil in de straat van de blikken
de verkeerstoren floot schril driekeer
es la vida in de pasapoga
dag Carmen zei ik en het verkeer ging door
hartversnellingen gingen zwijgend voorbij
een meisje zong te quiero
de valse munters maakten nieuw geld voor het kind van acht jaar
het speelde met de auto die ik je gaf
de auto stond stil en toette driekeer in je blikken
mat en strak in de huid stond de Banco d'España
je lichaam liep onder de mantel van bankpapier door
er viel een kloppend hart in de goot
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van wie
es la vida zong de canto van koele steen in het hoofd
de rabinale rumba's der trottoirbanden zwegen
zo is het hart tot het been gemeten
zo staat maejestueus het hart onder de mantel het oog van bont
zo sloeg in wat de brand niet kon weten de ster in de stal van dit lijf
de stal liep door
en zong het lied es la vida ahora te quiero como un otro
een koel huis van ijs stond de volgende nacht om mij heen op 1750m hoogte
het was de retortenlawine van witte sneeuw uit de romp van de hemel
om een berg te bevolken
Vicente Garcia deed open de wegwerken van boven
hij lachte en bood mij de wijn van een vuur en een warm bed
er was een gesprek
hij knikte en zei Goya woonde hier ook
de hongerfusillade van een volk in zijn ogen
de torero die bad in de Iglesia de Macarena
en aan de oude steen waarop de keuken rustte en waarop de vrouw bewoog
hoorde ik het beeld van Greco spreken kruisigend den Heer
zij vrezen alien de stier zei Vicente Garcia in de loop van het gesprek
zijn vrouw knikte
zij voedde haar kind van vier maanden
morgen warm water in de radiator Señor
mijn vriend staarde in het vuur en dronk de wijn en zweeg en zag de grauwe Pyrenëen een wit
doodslaken sneeuw om hem heen weven en nu zou hij toch nog slapen in een nauw warm bed
en hij vreesde dit leven meer want het was niet de veiligheid van goede regels maar de
onbeteugelde hartelijkheid van een hongerig man die hem alle dienst bewees uit het hart dat
maar klopte zonder te weten de dag van morgen die op zou staan en het vertrouwen had van
droog brood door de harde hand die de sneeuw zou ruimen tot mei volgend jaar
es la vida
en ik reed in de tram voorbij lijn 10 en zag op de hoek van de straat twee vrouwen de handen
op elkaars schouder zij spraken het onverstaanbare woord van hun ogen tot diep in het kennelijke
vlees
de handen wogen zwaar
zij waren littekens in de avond
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zij zeiden elkaar een woord
uit de bezige massa's der bevolkingen
die de wonderwerkende naam van de god zijn
de poort van de lichtende schaduw
waarin de boringen verricht worden zienderogen
ze leggen het hart op straat zo langs de kaden en in de kranen der hooghangende goederen
tussen hemel en aarde onder het bereik van het oog van openbaringen vol en de vrees der
verwerkelijking
het gat in de dag dat alleen loopt
die de afstand gaat binnen de ringen van onontkoombare woorden
de ogen zo soms een dode brievenbus
zoals de stem van de vrouw mij zei door de telefoon
met mij is het niet zo goed het was een miskraam
wij hadden gehoopt
wij hadden al kinderzegels ontworpen
en geheime diensten waren in ons bezig tot het opwerpen van dijken
en veiligheid
en veelnamige steden
de stad Yellowknife
het gele mes heeft in mijn oog een diepe stereoscopische film gedraaid
waarin alles gebeurde
het nachtverkeer in de straten der duistere vertegenwoordigers
die hun gang in mij gaan
ik heb zei jij een moors hoofd
het is zo maar mijn lijf is een modderstad vol weelde
ik ken het plaveisel zoals het zich onder mij beweegt soms ging zij door zo vol van de beelden
mij zelf de onzekerheid en het klein geloof binnen zijden jurken in de weet van een mooi lichaam
en de schijn mee maar diep in mij mompelt het dodelijk aardgas van eeuwen verdrukking van
een volk oud en uitverkoren en scheef in mij gelegd tot de uitgang verstopt maar met de kennis
der openbaring in mijn vlees sta ik machteloos in mijn begrenzing zoals ik zag in een dood kind
waarvoor ik het lied al geschreven had
in de geheime toonsoort van mijn stem
en gereinigde mythe
een goudwinning binnen een verborgen leer
die ik las en vreesde onder mijn voeten
zoals jij nu zegt over Spanje
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die vrouw met vijf kinderen gelukkig in kou en honger en sneeuw
die de kristallen droeg en geen diamanten
die alchemie was binnen eenvoudig beton
dat Spanje dat ongelukkig is in jouw stem en mij aanspreekt want ik ken dezel mensen en hun
landschappen en de put die zij bewonen en bevolken maar zij hebben het lied niet verloren
en ik de rabijne religie
ik sta alleen in een mooi lichaam geheel vermenselijkt
de elementen zijn overvol en geladen
maar de energie kan de naam van dit leven niet dragen
niet de troon van een korte dag in het oog van een naakte man zoals ik zelf sta tegenover
haar in de vlam der kaballistische uitleggingen en de apocalyptische ogenslagen uit de
beschilderde wanden van dit vervalste zijn zoals het aangaat in spookbeelden en zich uitzet
in verstulpingen binnen geronnen bloedbeelden over en langs de wegen die het menszijn
te gaan gedoemd is uitgedrukt binnen een niet te vatten waarheidsgehalte op afstand met
dromen doorschud en omweven en uitgeheven uit de persoonlijkheden van volken en
dagen die zich herhalen binnen de mythebeeldende kracht van dit woord dit
doorheengangswoord dat ik leerde spreken uit het begraven hart binnen de golven der
geluidszeeën gesloten als een middeleeuws fort met de bazuinen blinkend op de toren
gestoken tegen de dag die de bevrijding der nachtbeelden brengt
zeker Maria zei Anna nu het weer licht is komt er iemand die ons verstaat ik ben een meester
in de kunst van het fluisteren hoorde ik de muur zeggen een verschrikkelijke taal van extase
demonische overwelvingen binnen de huid van gewone woorden van de straat die zijn
verkeer zet binnen de mens en geheime diensten gaat onderhouden en boringen verricht
naar de achterlichten waarin zij het voorlicht der ogen lezen als een leer vol opklaringen
die zij weten te zullen blijven onverstaanbaar hangen in de rode schijn der moordwapens
en vol redelijke doden die de systemen en lichtgordijnen vol messias onder het graniet
van de onmogelijke dood tot het absolute brengen van twaalf duims nagels door de leden
en het hart
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een geheimzinnige diaspora zoals in de stem van de vrouw die sprak tot mij: het kind lag warm
maar dood uit mijn lichaam in zich zelf de wereld der volleinding staat iedere dag te wachten
waar ik de wonderen vandaan haal
waar ik de medicijnman word binnen de afgrond
ik draag een licht naar beneden
het gaat uit binnen de stemband
ik stuur haar nu fruit en zeg haar dag en wens haar het beste
im unschuld des werdens slaapt de daad van de dood
de vrouw van Vicente Garcia wiegt haar kind op de pyreneeën
een schooluitzending spreekt over de plaats waar Jezus leefde
iemand in Tibeth zegent de plank met spijkers onder zijn rug
het is een mooi klimaat de essentie vol fabelvogels
binnen de vleugels der Phoenix woon ik samen met zonderlingen
wij bedrinken ons dagelijks voor de stofwisseling
de verlossing der wereld binnen de emanaties die ik in mijn stem bouw vol kleine handige
werktuigen van substantie en verschijning uit alles wat gegeven lijkt aan kennis maar het oog
en de hand uitloopt waar onze lichaamsnetten zich overheen bewegen en buiging maken en
elegantie uitvinden tegenover het intreden der ziel die ingekeert is en slaapt in alles en het
onberoerd laat in de vormen van wat is en zo stilstaand het raadsel herbergt
il faut agir riep André Malraux uit tegen Spender
niemand heeft de kracht der bewegingsloosheid
ik kan niet goed mengen sprak een revolutionnair die een vriend had
de schimmel binnen het bloed dat de huid vol rozen zet
speelt kleine intermezzos op het kerkhof
springt uit de benauwdheid
il faut agir roepen de politici
zoals Yeats zei: wat nu komt is de politieke mens dat is slecht maar wat daarna komt is de
spirituele mens en dat is nog beroerder want het verschil tussen dood en leven is dan opgeheven
dat is verschrikkelijk
il faut agir
en dan zetten ze je naam op een lijst zo van vrede voor allen
en die naam wordt misbruikt
en dan schrijf je de vloek neer tegen de abstracties
maar de Messais zal komen wanneer alle zielen in het lijfelijke lichaam zijn
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binnen getreden
dit is de metempsychose
de uitweg uit de huid
de zielen die op gang waren tijdens mijn geboorte en opvoeding in mij en nu samendringen
binnen dit onverklaarbare beeld dat ik ophang aan alle muren nadat er wel lijflijkheden in mij
gestorven en begraven zijn de kringloop en verzwagering tot heilige profetie der onmiddellijke
waarden gegeven binnen de hulpeloosheden van kleine kinderen en volwassenen die goed
georganiseerde wegennetten aanleggen om onder elkaars bereik te komen de stammen veraf
die in de ijver der verschietende horizonnen tegen elkaar staan te verbranden
een nieuw godsrijk begint dan
dat is de vermenging der gebeurtenissen
een franse sensatiekrant
en de dobbelaars op de stoepen der tempels van Boeddha op Malakka
chinezen die het lot der europeanen verkwanselen
hup weer een bus in brand
weer een planter dood
weer een meisje met een mooi mes fijn besneden in haar blanke hals
het dobbelspel gaat door
het zelfde woord betekent alles binnen de klank
het grote oosten is de wereld
de wereld het grote oosten
de grote zwijgende moeder der aarde bergt dit alles in haar schoot
is dit de reiniging uit de oernevels?
het duurt lang zei een vrouw die binnen de pijn op het moederschap lag te wachten
de vergoddelijking binnen de wereld mijn beeld dat hoog opstaat en schuil gaat soms onder de
kustlijnen van het vaste land dat ligt binnen het bewegende water der menselijke gebaren
dit is de ijver in een heilige boodschap
van richt u allen op
il faut agir
il faut dormir
binnen de daad van het bloed op het grootse rytme der getijden een volmaakt beeld oprichten
en bouwen tegen het absurde in tegen de tegenspraak een mooie huid opzetten en kleine
boosaardige dieren rondsturen met de scherpe
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tanden der verborgenheid
als een belastingstelsel vol inspecteursogen
het grondgevoel binnen mijn woorden is een gebed dat het mag zijn zoals
het kan
desnoods met een mes
het erkennen der vermogens
van alles wat woont op aarde
van de aarde en de banden diep en hoog en zijwaarts uit haar uit
wat de plaats bepaalt die wisselde binnen de niveaux der kosmische banen
de verdrijving uit de onhoudbare huizen
een nieuwe grondleer binnen het vreselijke raadsel
toen zij stond op de driesprong met één been rechts één been links
en het twijfelachtige zicht naar voren
het achteroog zwijgt en zaait tanden op de weg terug en de tanden baren wilde zonen en
de zonen ontmoeten de moeder als maagd en schenden de maagd op de driesprong en de
maagd wordt moeder maar het achteroog ziet achter en zendt nieuwe legioenen op uit de
tanden zonder genade en de moeder wordt wederom maagd en verliest het gezicht van
voren dat zwarte lappen legt over de toekomst als offer blok buiten gebruik en de halzen
die afgesneden zullen worden naderen stil onder de dracht der hoofden en de adamsappels
rollen heen over de vloeren mekkerend binnen de schaapachtige onschuld der dingen
zo ziet gij zei de gids dat het haar en de nagels door groeien en iedere dode twee scharen mee
krijgt binnen het graf
een voor de nagels
een voor de haren
en één man die alles scheert
zo sta ik als een asyl voor goden temidden der levenden
zo zou ik willen zijn binnen de drift de kracht van de wagen die allen rijdt
een wereld van denken op wielen
iedere morgen vol nieuw beroep
binnen het onbewoonbare
binnen de onbewoonbaar verklaringen
binnen het geautorizeerde doen van de dood
binnen de wil van de jammer op aarde een lampion op laten
fraaibeschilderd
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in de keel van een pratende god
over net lachen
een zielsverhuizing in de ogen van iedere hond
het aanbrengen van nieuwe vuren op de blote hand
zo gaat wie wil
zoals ik wil
in het is
mijn ik mijn ogenblik
dan komt het voor ik loop met lege alexanderhanden uit de dood kist
van mijn lijf
door de straten
de lepelstraten der geuniformeerden
die dichtgeplakt zijn

en het gaat aan in mij om mij mijn bewogenheid te behouden en de kettingreactie te zijn
van de zwijgende angst hunner ogen en de stomme staar van gesmoord wij zijn tot de
stem en het oor verdoofd en zonder genade gelaten in dit pak van oud papier om alleen
nog de loze lepels te heffen en de klank van binnen dof te houden met vulling als
kapokmatrassen wij vrouwen en mannen doen wat het lichaam ons voorschrijft en de
tellende klok binnen een etmaal zo is de bewogenheid van mijn woorden de patiënt van
deze wereld geworden met het zwarte laken op de plaats waar de mond pleegt te lachen
en uit te gaan en ik mij bevind tussen de steile wanden die mij duizelig maken binnen mij
zelf en het oog open doen op het verschrikkelijke zicht van krekelige dieren die zich
bewegen geheel over alle huiden de schoongewassenen niet uitgezonderd en ziek over de
mooiste vrouwen die ik in mijn armen houd arm vol schaamte over een mooi lachend
lichaam dat uitgestrekt over de geeselpaden van mijn blikken dat ontzettende leven voortzet
binnen een valluik zo open op de weg opgesteld en zichtbaar maar vrolijk in te gaan
niemand gelukt wat in hem woont niet mee en achterlatend de waarschuwende miskramen
van hun handen en hun dollegeesten
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dit op het balcon van een tram
van Cyrano de Bergerac die de liefde deed in het woord
en wist dat het zwart was
en heilig boven het offer dat rookt
en het hart zeven maal zijn gang liet gaan door het lichaam van een ander
dat ik wijndrinkend besprak met mijn vriend
woest in de gordijnen hoog aan de roe
om de vrouw die het mooist in de wereld is
die van hem de kernreacties regelt ver in een duits land
dat de vrouw is volwassen zoals ik haar zag eens in zijn armen
wel geheel wijn en freddyaans
hoog in de uraanzuil van het vlees zij beiden
op de torens van het haar dat de plafonden scheert
nog jong in de rijpheid van haar nagelwerken die de huid pellen
haar ogen ontbloten mij telkens opnieuw
dit is een zucht uit de verlegen verzadiging van het vers dat hij dagelijks schrijft
wij drinken nog woester de wijn iedere avond
wij drinken de lepelstraten der gevoederde ogen leeg
wij zeggen wie ons wil stikken houdt de mond voor zich zelf
ik zeg ik zal wel schreeuwen van jullie die de stomheid geslagen zijn en verdoemd omdat het
dichtgelikt is binnen de dressoirs jullie godshandenboeiers zonder doen dat wat de dood in 't
vege aderwerk aan adders consummatum legt
zie je zei hij mijn vriend die Bergerac die schermde had nog vijanden en met
een vijand ben je niet alleen
en de losplaatsen van haar lichaam zijn zo ver
in een duits land met zes noten brahms in haar handen staat ze alleen sirenen los te laten en
heksen weg te dansen zonder mijn ogen en ik denk dat het niet mag maar het weten van dit
gebeuren en zonder mij maakt mij de odysseus gebonden aan de mast en de gieren die dan
rustig iedere dag mijn lever wegrukken mij de prometheus die haar het vuur uit vond
ik sta soms alleen met open mond in het slechte gebit van dit leven
het duigenvat der bezielde vrienden
die de moderators niet kennen en het zware water de bevruchtingen zo eigen widen dragen dat
het idioom de persoonlijke wielen vol messen plant en de stenen snijdt tegen de wegen van
elkander en door de ledematen haalt en tot invaliede levenszangers vormt die de gebreken
kennen binnen de fraaie be-
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schilderingen der ogen... de afstemschalen worden dagelijks verzet binnen
de annalen
we schrijven elkaar namen
analphabetische
wij die het verstaan hebben en beter weten dan wie
van de temperaturen van zeer oude aardlagen
en de verschuivingen
en het electronisch hulpgeroep binnen de wereld
wij lezen dezelfde kranten
wij voeden dezelfde kinderen op
wij zijn een nauwkeurig fabricageproces dat wij volgen met eigen oog en
hebben hetzelfde laboratorium voor hartszaken
het is nabij nooit meer geopend
binnen een dichtgeklapte vriendschap
binnen het zwijgen van moedige overeenkomsten
we bezingen dezelfde jungle en gebruiken quadruppels en triangels
en schrijven de fugas uit in mooie omwegen
wij kennen elkaar en groeten elkaar
wij wassen ons nimmer schoon
duizenden graden meten we nauwkeurig binnen profetische woorden
we hebben een clubblad en eigen drukken
de apperaturen van menselijke lijven staan levend in ons afgedrukt
ik zeg dit ook voor jou
en voor haar
en voor de Ofri die langzaam uit mijn handen loopt tot het Andere
en voor onze vriend die vroom is in het aarzelende woord dat hij juist
weet over zijn lippen zodra de vrouw die alleen in zijn nacht woont aanwezig is uit dat land
waar de Elbe de liederen zong van de oorsprongen uit het middenrif der aarde dat beefde onder
de handen der gevangenschappen en de harde lijven der rubberfabrieken vol kunstmatige
munities om het sneeuw der russische zielen tot vloeibaar water te maken en regelmotoren van
een grotere productie voor onwelwillende houdingen en verminkingen binnen alle tien der
zendingsvingers
die wij iedere dag uitsteken
wij zijn uitstekend binnen de verguizing die de dichters van deze wereld wacht maar ik heb nu
bemande woordballonnen laten oprijzen de één vlak na de ander en zij staan als een zuil op
temidden der mensen
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zij lezen zich vol angst
verlangen een mooi weerbericht
ik raadpleegde de boeken en de opnemers binnen het getourmenteerde
uiteenlopende grootheden registreer ik zonder moeite
de verschillen hebben een eigen duidelijke stem
van ongenade
vol hartstroom
en meetinstrument
de majuscule orde van mijn hanteerbaarheid
en de aflezing der bovenmenselijke schakelingen in dit materiaal
nieuwe bonden voor een menselijk samenzijn boven de beschikkingen uit van
het benauwde briefkaarten-systeem der verdorde boodschappers
met de veldkijker scheur ik de grond open om de vogels der besterving lucht te geven
want wat de universiteiten vol verschrikkingen niet kunnen en het studium generale der
vooruitstrevenden niet kan zal ik volbrengen met een zwarte kunst die niemand spaart
en mijn eigen hart uitrookt voor het blote oog opdat ieder ziet dat het een bloedvat is dat
brandt binnen het puin van deze wetenschappelijke vernietigingen in het spiralen lijf dat
de wervelkolom van ieder mens is
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[XVIII]
niemand
is
waterdicht
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en iedereen wordt gebruikt als draaibank
niemand is een objectief huis
de oculaire buizen staan op ons allen gericht en vallen ons mee en
uit en aan zetten de contramoertjes voorzichtig op de vitale plaatsen als
middeleeuwse duimschroeven en gordelbewakers
zoals ik ze zag in het Prado zeer kleurig opgesteld
maar de mens behield een hemelsgezicht
en een vlam in zijn lijf
en wist van de geest die de eerbied vraagt binnen het bloed
er was de narrekap en het open vizier
en ieder had een gezicht
een winkel vol feestneuzen
omzettende muren vol vicieuse cirkelbogen die de duistere gang gaan
weet wel de hoogstraten en hofklieken die de zang aanhoorden der arme
dichters
vergeet niet die troubadours die de vrouwen gaven wat de edelman miste
een geest vol fijne dingen
schroeven die met grote spoed de gang tot het hart draaiden en de edele vrouwen hoogzetten
op het paard de benen beide aan één kant omdat de verbeelding alles spreidde wat nodig was
tot de gekleurde paarderokken toe en het paard bloot zag en de vier poten stampend de snuivende
aarde van weelde om een dol leven dat niet mocht en dat ging en deed wat het kon en de biecht
op de lippen zong der zondiging en de waarden uitdeed binnen welgekozen woorden
zoals deze
die onverstaanbaar geacht worden
omdat men nog nooit gekeken heeft
omdat men het oog liever dicht hield binnen de gierige hand der vreze
ik zei van de Alexander hand
maar er is ook de Alexanderbibliotheek
die is verbrand hoor ik mompelen
maar zo is het duidelijk dat alles de naam blijft behouden waar de brand heeft gewoed en zal
opstaan iedere dag aan de bermen der gebaande wegen om de portefeuilles van het verleden
levendig te tonen van de brandpunten.
de brandpunten geliefden in u allen die mij de vervloeking aandoen
afvijlen tot mooi gestyleerde kaleidoskopen zou een deugd zijn, zucht ieder maar ik ben liever
de bezielde tandenborstel van uw psychisch gebit en de
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schuiflade van uw verstopte wegen, die ik opentrek en kosteloos gezien de prijzen der
pseudoheiligen die zich de ater der psyche noemen in een mooi woord
een opstaande spiegel draaiend tussen twee standers
dat is de ziel ook
het gedeelde abc zei iemand maar niet met hen
ik soldeer de brugstukken tot moerdijkse verschijnselen van vermogen door de arme mensen
heen die allen zo zielig zijn en alleen zoals de man die zijn zoon vond en liefhad binnen het
lichaam
een volledig kraakproduct binnen menselijke vetten en heilige oorlogen om
gewenste eigenschappen te verkrijgen en niet kreupel zijn
ik lever een voor- en achteraanzicht en een binnen in
ik houd de gegevens precies aan zoals je leest in processtukken
ik ben geen droge batterij en vuur dagelijks vrolijk het papier vol
ik heb ook soms een zondaagsgezicht
en liefde voor de rechtontvangers en gewone mannen en vrouwen
ik ben en ik weet mij ongrijpbaar als allen en alles
wat moet ik met de valsspelers
in kwikdampen verstikken en het lichaam verbranden en over de wereld verspreiden als helder
glas vol waarschuwingen
nu gaan hun stemmen nog
en spreken uw dood
en gij gelooft
en ziet de rook niet die om uw lijven nadert
ik blaas uw doorzichtig glas en de bollen van uw ogen liggen op mijn beeldende handen
nu de vliegvelden er mee op!!
lichtopbrengsten en de daverende draf der araben door het eigen woestijngebied en de schijnselen
tegen de hemelen waarnemen als lachend menselijk vuurwerk o grote goden de feesten kunnen
oneindig doorgaan want we eten de welgevormde taarten die de aarde de roomhoorn der
overvloed zijn en los rondlopen in bolle kinderwangen en het geluk met gekleurde ballen tegen
de muren kaatst de zacht verlichte van het binnen-stuk en het intimlteitenhuis een ongrijpbare
kunst vol heilige plaatsen en schouderstanden op de grote mannen die het uitzicht vrijhouden
en mooie werelden bouwen binnen de jacht op dissonanten en componist zijn voor hogere orden
voor de fluoriserende stoffen der menselijke geest
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vol industrie met de natuur ben ik en wil het iedereen uitleggen
zulke mannen slaan ze aan het kruis zei iemand
dat is slechts de nachtstem
en ik weet mij alleen zonder enige angst wanneer alles wankelt en iedereen nog vaste punten
meent te zien een mooie verbeelding even voor de angstschreeuw voor het onbegrepene dat de
regel der woorden verplettert en ijsbergen op straat zet en iedereen staat te huiveren binnen het
koude zweet van het onverwachte
dit spectrum van wat altijd gaande is ligt op straat
ik las het al veel in andere geschriften
en toen de oude Hieronymus Bosch mij zijn binnenhuidse platen liet zien
ik vroeg: schrok men niet?
nee want de duivel liep met god en de demonen gearmd door de huizen en zat aan bij rijken en
armen en stonden steil zwijgend maar veelkleurig aan de muren van nergens is te leven en
hetzelfde ook stond te lezen
de toren van Babel en de blinden spraken dezelfde taal zo tegen de rand van de sloot het was
begrijpelijk en ook de trompet die het gewone achterwerk van de gewone man is vol onverwachte
ontploolingen
handige licht- en geluidsbronnen die zich niet verborgen opstelden
zie de feesten aan temidden der verschrikkingen
wij legden ons vrolijk de kaart en gaven de ijver weg der onbeholpenen
wij hadden nog het ronde hout in de rug
wij waren de spreiders van het want en het steunklosje der logarithmen was
ons vreemd
we stonden alleen
ik stond alleen
temidden der loden ballast die ik uitwerp in schone gietmallen van onverstaanbaarheid en
uitdrukkingsvol aan het wereldroer geprojecteerd
zo zetten wij dan wijze stenen uit tot de oplopende gangen der duisternis en geven de zeven
heuvelen het aanstromende water tot bergbassin voor geslachten energie
waaruit alles gebouwd werd en wordt
veilige beslotenheden tegen de hellingen binnen het gebied der lieve meiden waar de grote
hoeveelheden versierde mosselen gekweekt worden en sommige mensen op nieuw geconstrueerd
op de mooie societeit waar de methodes één voor één in kleine concentraties op de parasieten
worden losgelaten en
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de duisternis met zelfopoffering mengen tot het licht zoals het dagelijks rondgaat
geen verzachtende maatregelen
ook niet voor mij als ik er weer geweest ben als vandaag
en alles aanzie
en wel weet dat Rome niet in één dag gebouwd is en nog veel meer het zwijgen van dit Zijn
dat heideggerdier in me tegen de tijd met honeggernoten overspoeld van symphonieën en
oratorium zo hoog in het woord en gebaar der mensen die de straat gaan binnen hun gemoed
de oplopende of dalende langs de balken der welingelichte gebaren
zoals van héél oude steden
de grijze mammouth Parijs waarin ik sliep de eeuwen door en Himmoed sprak
binnen heilige verbanden op de terrassen langs de goot
dit ontzettende dat ik je daar zag liggen uit de brede bedding
en je ging met hinkende voet van afval
en je hoofd ontvleesd te drogen hing in de zon
en toen je nog geheel Botticelli was doorzichtig en toch gevuld met een vleugellicht
ik denk soms vleugellam dit alles
dat ook die stad die als een dier langs het water ligt
een grijs dier vol slaap
zo had jij je vertrekken die ik kende
met de verzachtingen binnen bekende muren
ik kan je beeld nu maken uit de verminkingen van het hart
in middernachten zie ik op de transen der meetkundige wereld jouw vlam
in dat vuur sta je johanna zo alleen als Jeanne
waarvoor ik meende de bescherming te hebben gevonden
binnen de basiszijde der omarmingen
en het grote woord dat bewogen in mij woonde
maar je hebt mij uitgedaan en de tijdrekeningen verzet zodat ik als een fundatiester de hemel
moest betreden om een eigen orde te stichten een dak voor de wereld een bassin binnen de
zeven heuvelen om de wateren te zien en te keren binnen mijn bedding van boven de aarde in
een luchtig of somber wolkenspel
de vingers met de lichtende randen aan de hoge drempel der ruimte binnen vèr slapende mensen
in elkaar
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alleen in de processie binnen de stroom der éénheden die ontvolkt ter aarde staan in de geeuw
van een gruwelijk dier dat alles onderhoudt met trage kleurenfilms achter de hand vol
verlangzamingen ook nog binnen het onveranderlijk en meer dan moederlijk rythme der tijden
de grote trage herkouwende moeder vol kinderen
de verslindende vruchtbaarheid der inerte slingerplanten zoals het gespeeld wordt binnen
barbaarse muzieken in de helse kwadranten der dorre dierenhuiden en de begeerte der gevulde
dansen der equinoxen en diepe tijdstippen zoals het in ons omgaat
in de eeuwige toonsoorten die wij moeten leren zingen en ik voorzing hoog in de nieuwe
geloven die ontstaan binnen de oprijzende puinhopen in het weten dat wij elkaar door de
stenen bewonen en de rook onzer ogen dezelfde blindheden veroorzaken in een
nauwkeuriger verband van onschuld en tot dood van de beelden die voortijds zijn gerezen
als besnijdenissen van wat ALLES is
een keer zal ik brandend in de sterren hangen als onverlaat van een wereld maar mij
spiegelen en beeldgeven aan de rivier die mij stroomt waarin HET BEELD voor altijd zal
wonen die mij dit pad gaf en mij als een onverschillige liet staan in de schreeuwende
eenheden van mijn huid
ik vraag mij af: hoort zij mijn stem nog
want soms is de dagblindheid in mij zo streng dat ik een slapend Egypte lijk
tussen de voorpoten van de Sphinx
dan ben ik een pavane zo sierlijk en opgerold en onzichtbaar
en houd mij op tegen de zon
spreek zacht voor mij heen heilige formules voor een ontwaken
een wonderlijke synthese van eigenheden
binnen de weg der mensheid
want niets is mij vreemd en ik zag alle landschappen en menselijke huiden voor de tweede keer
uit een diepe erkenning van wat moest zijn binnen de samenstellingen der reeds neergelegde
tot beeldgeraakte omwegen
vol natuurlijke vormen
en tegenspraken met mooie oren binnen de uitgeschreven testamenten
een tempelspraak aan mijn breede slapen vol van de ruisende gebeurtenissen
van periode tot periode
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en dagen vol ongezuurd brood om manna te weven binnen de mond der mensen
want wie kan ongevoed verder gaan?
de eilanden wachten ons en net huis neemt vorm aan binnen de dagelijkse
hand der vergetelheid
er wordt gered en gedood
niemand weet waarheen
de vier windstreken laten niets los want zij spelen de inkeer
de schapen lopen geordend voort zonder hoeder en hond
de verloren stammen vinden de weg terug want er wordt opnieuw uit de hemel gesproken en
mijn taal zal u het oor trainen tot verstaan en de woorden zullen verstaanbaar zijn
dit staat stil binnen oude dode torens of in verduisterde onderaardse gangen en in de bloeiende
handen die boven de aarde gaan geheel alleen en eenzelvig maar vol bloemen en een taal die
dicht boven de aarde in het reukvlak ligt
en onze handen en voeten zullen de grond van het gaan weer kennen
en deze namen zullen niet onbekend blijven
want er kan wel vermeerderd worden uit de essentie maar de wortel van dit ik is van allen en
ik spreek binnen de adem der dingen over wat omgaat door de dagen des levens van de
verdrevenen en verstrooiden het is daarom dat ik de diaspora bestudeer en uitleg in u allen
mijn diaspora
van alle volken en ieder mens
uit de gekleurde wagenparken en de versierde stoomcaroussels tot een geheel nieuwe zoldering
van de galerij der onmetelijkheden zo luidt de bel der wedergeboorten door de heilige schriften
een opstand in de voorkamers
op de drempels liggen de stempelkussens
de schuldlappen staan vol varens te kijken in dit adelaarschrift
de adelaar die de koninklijke stengels bewoont
zij zeggen zich zelf tot uitzonderingen in de staf de kaart en het stempel
zij wonen alleen in leemen hutten waar tot zolderhoogte het land in het hart ligt en gesprekken
opent door de kou der donkere ramen en de humus doordringt vol vruchtbaarheid en de verrotting
om nieuwe golflengten in het lichaam te leggen en te weten waar de vleugels worden aangehecht
om te verheffen hetgeen zich zelf nog meer dan zwaargewicht is
gesprekken staan stil in TL-buizen
het zoenoffer ligt op iedere boterham
zij zeggen de uitzonderingen rond tot hoog in de barre bezigheden van het woord en de witte
vogelschedels aan de muren leggen de vegetatie af en uit
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[XIX]
de mensen staan te kijken met de mond geopend tot de letters der bevolkingsdagen in
verband met zich zelf geleund over de donkere laden met de etiketten der gewijzigde
populaties om een gesprek te houden in de open lucht bijgestaan door de getemde dieren
die het onderling verkeer onderhouden en bewaken en spreken mede in het moeilijke der
sociologische invloeden met bezorgd gezicht en het raadsel in de binnensmondse tongen
tegen de eigen droge hemel die onbegrijpelijk klank geeft aan de adem en de verwording
der verzen aanziet op straat met het ijs tussen de tanden en de handen tot hulp geheven
wij allen wij de mensen die leven en zijn onder de hemel en de aarde onze voeten laten
slijten en het vuur uit de hiel tot een overpact willen slaan voor de vrede het maal en de
maag van al wat is zo het in ons te lezen zou zijn voor wie kan
dit zie ik soms in de handdruk van een man
die het contact zoekt
met een nieuw inkomen
en hoopt dat de deur geopend zal worden omdat de wereld ook van hem is
binnen de gewassen handen van het weer
en de kinderen die de grond betasten en papier verscheuren
zoals je 't ziet in 't eigen kind dat de blik van de moeder draagt vol zachte olie en in 't bad van
overlevering zwemt en nog rauw de behoeften formeert in het spel met hout en aarde en daarin
doet wat zijn ouders deden en doen in het dagelijks licht met de attributen tot diep in het bloed
verzonken en het onhanteerbare raadsel even boven de grond voor de voeten der hoofdmannen
die de middelzeeën en de zwelvoet bestuderen en richten
het kind kijkt niet en speelt met de aarde een huis
de mannen praten kunstmatige geschiedenis voor elkaar
over het hinkspel binnen de lege hokken in het zicht
over het slaan van bruggen zonder peilers
hanggevaarten in het lont geschroefd
rubbergehangen
synthetisch
vol moderne schilderijen en rode lichten voor de scheepvaart
de rompen gaan in schaduw heen en stichten nieuwe jaren ver vooruit
de plannen staan te dampen langs de wegen
de wegen ontwijken dit gebrek aan uitzicht en leiden om
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honden happen gulzig in het opgeworpen brood
ik sta op de hoogte en vraag mijzelf hetzelfde
waarom dit BEELD in mij volledig moet zijn tot in de ergste vezel der eenzaamheid die
het maakt binnen een gewoon mensen hart en de tong woorden geeft die de kritiek kan
lachen kranten vol maar mij de das steeds nauwer om mijn keel legt en de stotteringen
argeloos en verschrikkelijk aan de muren van mijn ziel plant zonder dat het mensenoog
der omgeving ziet waar de woekeringen het gordijn op zal trekken van dit ketteren en
verafgoden op de geheime vraagstukken die mij bewonen met de kolderverklaringen aan
de openbare schuttingen in felle kleuren der verzekerde zekerheid
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ik ga een film zien
morgen is het te laat
met een meisje een film zien omdat het anders te laat is en morgen met een bus mee om een
kind te halen en met mij bekende mensen te spreken in klare taal en om de tafel te zitten met
de spiegel en de kachel tussen mijn handen en dingen zeggen over alle graven Keen van dit
hart en het lachen in een hoek geborgen tot dichte boeken kast tegen het stof en de naam van
het kind telkens noemen en hoe het lijkt op wie op haar of mij maar toen ik nog jong was en
hoe het nu met haar is en dat het is zoals het is en men moet kunnen wachten ook al bestaat
alleen de hoop op groot periodiek verlies en zacht verklaren dat verlies zeggen is een standpunt
innemen waar men het houvast meent te zien maar niettemin nooit verloren kan gaan wat eens
was en het kind dan maar steeds de naam blijven noemen omdat de klank voor een kind vol is
en vanavond naar de film met een meisje en ook dit meisje de naam noemen wat de ernst is en
het spel en mij natuurlijk de wereld een donker speelhol is waar de rook te snijden en ik zeg ja
zoals jij en zij strekt het lange been tot het lichaam van haar weten en meet en ik zag al ziende
dat het een mooi recht lang been is van een hoog meisje dat nu haar lengte nogmaals meet met
de schoonheid van het been dat zij enige keren alleen rondstuurt als een renpaard over het
overvolle doek en wacht op de knal in de zaal
de zaal evenwel ligt stil onder het spookverschijnsel
ze zegt: we lopen vooruit op wat niet aanwezig is
zij zegt het tegen zichzelf
een traag vraagteken neemt gestalte aan in de veer van de hoed van mevrouw
voor ons
meneer wringt haar hand in een fijn ogenblik
zou het nog in orde komen hoor ik vragen
de film kleedt traag een leven uit onder mooie woorden
alles stond al in de krant zei iemand
maar niet van die cultus riep de apostel uit Rome
ik maak alle dingen nieuw denk ik langzaam uit met de hand van een mooi
meisje in de mijne en onder het zeggen van woorden die niet deugen
zij verlengt zich nogmaals onder de invloed
ik zie kosthuizen opengaan bij het wisselend beeld van het volk
wat wij allemaal eten

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

370 (188)
Richard Tauber zingt van engelen met fijne tong in een vet toestel
daarna belt iedereen af ook het meisje naast mij in de film
ogenblikkelijk worden nieuwe beleggingshuizen in kaart gebracht
het net suist vol aanvragen
ik denk aan de witte vrouw uit Liberia in haar eigen republiek en de hygienische oorlog waarover
zij schreef tegen de moeder der krokodillen
ik hoor onderhands iets over de prijzenoorlog in de broekenzaken
zwarte bladen vallen uit de hoorn van gesprek
zij zegt: ik ben het sprekende waslinnen
ik denk aan het meisje dat zich verdronk jaren geleden omdat de liefde niet
mocht
ik zag haar staan tegen het water en hoorde haar hart tellen en de huid nee zeggen en de benen
gaan in de verdoving der samenspraken de biologie zei nee zeven oude tangen stonden op en
grepen en de gil werd niet gehoord
zo gaat een oprecht mens onder zonder weten?
in Mirella waren echter de geheime boeken opengegaan waarin het laatste woord staat binnen
middeleeuws miniatuur en haar hart legde zich goud uit en zij las in een geel licht en hield in
haar hand de glazen bol en zei: alles is doorzichtig
de waterdieren stonden rechtop naar de hemel te luchthappen
over de koppen ga ik wandelen, zei het meisje
een magische tocht
binnen het beeld
het zenuwgestel der taarten is nu geschokt klonk de stem van een boswachter morgen is het te
laat riep Mirella en zij zag niet de witte vrouw uit Liberia in haar republiek die een medicijnman
riep bij haar dokter die ziek was en zij hoorde niet de zachte formules die zij mompelde binnen
een trage tong
ergens anders spreekt men dan van atonale tijdschriftendienst
en men haalt oranjerie modellen aan
men kleedt deze modellen uit
men trekt deze modellen de ledematen van het lijf
men legt deze ledematen onder de microscopen
men ziet alles duidelijk de verbanden binnen het vlees
men zet het model weer in elkaar en het lacht niet meer
daarna laat men het schilderen door een kunstenaar
de kunstenaar geeft dit model een eeuwig leven
dit model loopt aan de hangende wand en prikt de bezoekers de ogen uit
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dit is de wraak van net model
het meisje zei: zo wijs ik mijzelf de weg
de weg stond zwijgend stil in het meisje
zie zei de man dit is een dagelijks landschap binnen het leven
wij rijden in de bus en alles gaat voorbij
ook de witte vrouw uit Liberia
zij vecht tegen een alcohol motor en een huidontsteking
de blanke dokter ligt in haar armen en zwijgt want de bedwelming van zijn tong staat in haar
ogen en de ogen lachen equatoriale hitte door zijn lichaam en de medicijnman ligt in zwijmende
rythmiek de vloer onder zijn voeten weg te krabben en de witte vrouw houdt haar oor tegen
zijn borst en zijn hart gaat zijn lichaam uit het oor in en zij geeft haar oor aan de medicijnman
die het in het zwarte gat van de aarde legt waarin een vuur gaat branden die het hart roostert
het hart klopt
de vrouw lacht staat op en haalt het hart uit het vuur
de medicijnman hangt biddend gekleurde doeken op
de vrouw neemt het brandende hart in haar mond en er ontstaat stoom
de stoom blaast zij in de mond van de dokter en het hart
hij slikt zijn hart op de rechte plaats
de dokter staat daarna op dankt gaat weg en raadpleegt zijn boeken
de witte vrouw uit Liberia glimlacht
zij is binnen vreemde gewaarwordingen tot stilstand gekomen en ziet het land onder haar voeten
groeien tot een groot vuur en zij ziet het oerwoud naderen met duivelse voet de bokspoot voor
en de huil van de tijger in het groeiproces en zij valt ter aarde en slaat de lemenvloer en zij
vliegt op en rukt de gekleurde doeken van de wanden en vervloekt de medicijnman en verlaat
het huis tegen het vallen van de nacht
zij bidt: ik ben wit en hij is blank
zij noemen mij de witte vrouw van Liberia en hij is blank
hij gaat heen en leest zieke boeken
ik ben gezond
ik heb hem genezen de blanke dokter met mijn zwarte handen en hem een
nieuw hart in zijn lichaam gekust
en vóór haar gaat Mirella te water
en zij zegt tot zich zelf: alles is doorzichtig
het oerwoud komt in klamme kleren nader en bedekt de vrouw
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dit binnen het beeld dat mij de paden hakt naar een openplaats waar te leven is waar het
aangezicht van de aarde open in het oog van de mens ligt en de witte vrouw van Liberia danst
en Mirella over het water loopt met de dans van een volk op haar handen
dat allemaal beschikbaar is
binnen een ongebreidelde concurrentie
met de zwaartepunten in top
in de gebalde vuist der duisternis
binnen de klepels der alarmklokken
want zo ga ik rond in dit land dat door mijn gezicht draait en waar ik alle mensen ken en aan
de vuren zit en hoor wat hun woorden verzwijgen en in de stilte van hun schapen woon en de
koe in mij melk en de hond uitlaat en de jacht aan het wild doe en het zout uit hun bod em proef
en opsta en weer rondga en tot het graf spreek dat ik ken en hun de dank- en biddagen voor een
oogst geef en de kisten open om tot de voorraden te komen en de bruiloften opzet en vloek
tegen sommige fabrieken en het scheld licht in de ogen leg en de bijl hef en het land onder het
hout kerf en de dichte koppen snel en aansteek en op stokken ronddraag
dat is de fakkel
de mens die in brand staat en ieder verblindt
een propaganda blad geschreven met mensenbloed
een natuurfilosofie vol dolle tongen
zoals ik bang ben voor de dood die langzaam aan komt vreten
en een eeuw van verlangen schrijf en ruimschoots ben
en om de uiterlijke verzorging niets meer geef omdat de kernen onder mijn ogen gespleten
worden door de handen van een filmster die zakelijk onder een fluwelen huid de contracten
verhandelt en clausules in haar klooster legt en het jaar binnen haar bedrijftellende blikken
verbrandt
zij blijft leesbaar, zei mij iemand
zij legt merkplaatjes op de weg
zij houdt lezingen over de waarheid
ik slijp de beitel en stook de verhittingen aan en verbreek de isolaties en ga schuimblussen
binnen al te vederlichte binnenbranden
ik wil geen genade of rolluiken en geen adviezen voor vergaderzalen
ik wil dansen op de rug van het zijn
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ik put emmers-IK uit deze wereld vol indringend materiaal en van elke soort en ik laat
het werkworden op aarde en schaduw in de
zon en een diep eindgedicht voor vele mensen en een onvoorwaardelijk begin voor velen
die het een voortdurende substantie ral zijn dit overmoedig slingeren van mijn
tweelingsvoeten boven hun eigen afgronden en zij zullen de moed erkennen van dit leven
in de hand willen houden en de vuige richtingen over en weer willen bepalen tot in de
glorieuse gemeenschap van doden, levenden en ongeborenen een staat vol mensen-wegen
en kettingschakels binnen de verhoudingen der volken en over de tafelspeeches heen en
het ijdel heffen der kelken met het woord voor niks zonder de grote gestalten die in ons
lichaam varen de scheepsrompen der wereld de tweespalten der versiering en het
ramplachen binnen verzekerde uitspraken der elementen en binnen de grote zinnebeelden
die wij de aarde reeds gaven en allen onder de oceanen verbindt tot de stapelplaats van
een dure stof die ons allen kan kleden.
hiervoor zijn er velen gestorven die niet wisten
hiervoor sterven de meesten zonder te weten
dit is de liefde verliezen tot heilige geest
dit is de zinkput zijn van alle wegen
ik maak mij nu begaanbaar binnen een moeilijk lezen
ik heb de verliezen laten zien en brokstukken verzameld
het somber bedrijf der dagen binnen dit mensenleven
het openslaan der bronnen binnen de gesloten lichamen
zoals zij gaan
zoals ik ga allen voorbij
en zij mij
ik met dit beeld in mijn handen dat van mij weg wil als de geliefde om de breuk
en het herstel
een gewoon mensenleven met buitengewoon microkosmische ogen
een heilig man die u allen ziet en geen verdediging vindt
de keuze tussen een binnen- of een buitenleven
dat schrijf ik in iedere hand die ik druk
ik zeg: ik heb een binnenleven waar buiten in woont
ik zeg: mijn keuze ben ik zelf in mij zelf
een ondoorgrondelijk woord voor sociale verzorgers
omdat de substantie van het aanwezige meer is dan de plaatselijke ziekten
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zoals ik ze ook zie zitten te houden daarvan en de weg wijzen en het bedroefde glas heffen en
het blikken gelach boven de spiegels der ogen en zij zien niet en groeten en hun gebit vait op
de grand en zij rapen het op met de brillen der verontschuldiging in het gezicht dan zou men
de zweep moeten heffen ik zeg het kalm
de zweep en de ranseldegens en het knopentouw en over de ruggen striemen tot dwars door het
hart opdat de kamers bloot komen te liggen en bloederig het wezen tonen en saxofoon gaan
spelen geheel op zich zelf om de valse brillen tot pauken te slaan en het gewonde lijf tot orkest
en wat er woont tot suprematie
dit tegen de slaven die daar zitten en geen ergernis geven dan slome stofwisseling
wat ik schrijf is een drank vol bismuth
en wat ik te eten geef een hand vol poetskatoen
en ik zit als een slokdarm van een groot voorwereldlijk dier en vreet alle
portretten die in kaart gebracht zijn met langzame slikbewegingen en
noem ondertussen de namen die op de rug van ieder beeld staan ik lever hen
daarna in bij de oervader
die gaat spreken met de oermoeder
die zegt wij gaan een wasplaats maken en een rivier daartoe verleggen die de stenen kan uitslijten.
tot zolang laten we alles rustig liggen en maken liefde op een hoog gazon tot de aarde trilt
binnen zijn natuur
en ik tril mee en weet dat ik mij verlossen moet en messias zo heilig binnen mijzelf aan een
kruis moet gaan hangen en van boven af bemoedigende woorden moet spreken
ik geef nu alleen nog maar woorden weg
maar die zit te wachten op mijn lichaam zie ik niet
hij kijkt mij aan op de hoeken der straten de nauwe stegen als ik er loop met drie wereldhoeren
aan mijn arm die op uitglijden staan van wege te hoge hakken en zij steunen op mij en zeggen
het goede lied uit aan mijn elleboog die luisterend tussen hun ribben staat aan weerskanten het
oor hooghoudend en weet zij gaan hun gang wel met mij over de kinderkeien en ik betaal
driemaal het bedrag en ga alleen heen met in mijn skelet een zuchtende adem van een man die
wacht op de hoeken der straten
dan zie ik de trams vol bedelaars langskomen binnen een geel licht
de monden praten het leven tegen de verzegelde ramen
enkele kinderen proberen het zegel los te likken
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zij verzamelen
maar de advertentie luidt: dit plaksel is eeuwig
dat is een mensenleven binnen een affiche
de werkheidenen gaan hun gang en bouwen kerken op de moeilijkste plaatsen om iets te doen
een verschrikkelijk syncretisme staat in mij op met de bijl in de hand en ik zie dat er geen grond
is om op te sterven
het zijn de ceremoniemeesters die de grond belegd hebben met de dunne boterhammen vol
bijgelovige schrik en het lichaam een rite hebben gelegd om de ziel tegen de volkomenheid
het gekroonde lijk van de wet opgesteld op de markt vol juichend volk
het gebit van het leven valt uit hun mond
binnen de getoomdheden die versierd ter zijde staan en aanmoedigen
ik sta te kijken en krijg een woekerende ziekte
een absolute toekomstgedachte in wat ik aan ogenblik vreet
een god in ieder ding
dat is het oog dat binnen de onvolmaaktheid woont en zich uit laat wrijven waarvoor ik deze
leren lappen heb aangeschaft en ophang binnen het alphabeth dat latijns heet en maar 26 letters
telt
dit kinderlijk telraam vol goede geloven moet alle getallen bergen
de geheime noemen wij imaginair en zetten ze onder het wortelteken met min er voor
dit is een vreemde liefde die een enkele keer uitgezegd wordt wel midden op straat in het
bovenpersoonlijke dat hangt boven het dagelijks verkeer als een grondleer zo levendig
verpakt en kleurig door het neon loopt met reclame voetzolen aan het ongerepte voortgaan
zo zeggende dit bestaan is boven u allen uit u zelf en zal het heten de vergeten geslachten
door en de rode draad halen door de vermogens van herkennen en memoreren tot de
geweldige stroom die onder een groot vuur voortgaat dat wezenlijk terzijde staat in de
gloed in zich binnen het water van dit ons uw mijn leven verlengt een vreemde genade
binnen het winterdonker zoals de platgetrapte anecdoten het willen bewaren
de sneeuw over alles is een vrome wens
en te snelle helderheid
want de stenen zijn nog niet gesleten om de wasplaats voor alles te zijn en de vorst legt veel
stil dat dan onderhuids de aarde moet stromen

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

380 (198)
zo horen wij de gesprekken in La Cubana waar Woisky zingt van een kinderlijk leven vol
tamtam en bellen en korenballen met de harde dop op het rytme in de bewegende vingers van
rokende mensen en zien een jongen en een meisje plaats nemen zo uit het leven de blik heffen
vol trompet en schuiven achter de volle tafels steeds voller en hoger tot er even niets meer te
zien is en alles weg behalve de deining die Inez Cavanaugh in de Rue Champollion vol
melancholie doet binnen een regenachtige dag in haar stem om met Hot Lips Page het heet
je me daar maar de muur door mijn vel zie het brandt het staat stil het is zolder en boven en
ik jou en jij mij en wij hen en dan allen en oooh het regent binnen de vrolijkste stem dit
gruwelijk water uit ons allen wij negers de afrika en de suriname en wij staan en zingen en
schuiven de wagens vol stem de lichamen in en wij dansen de vuurdans op de tong en gooien
ons weg tegen de harde wand en weten een geheim in sommige ogen en het water het goddelijk
water gaat door en wij wenen en lachen en geven de strot nog de groc mee van alles is vrolijk
onder de drug van het leven en staan en heffen de stem op en snijden de rook der blanken
in stukken uit hun ruggen tot ze alleen staan en de hand voor de mond van het verdriet
houden en vaatwerk verwisselen en uit- en ingaan openbaar zoveel keer tot het de krachten
neemt en wij tegen het plafond met het hoofd de zwarte haren branden en kaal schroeien en
het donker hart bezien binnen de blanke walmen en de tocht van de straat
dan gaan wij heen
hete lippen
een trillend lijf
Parijs is stil op een plein
wij lopen door de slaap van vele mensen
wij
jij en ik
en ieder alleen
stormy weather and my love is dead en ik dodelijk alleen zo alleen
de vererving van een refrein van geworpenheid
met de diepe blik der bedwelming in het lijf
met de bevende hand van een onvermogen vol kinderen
met het verhuisde en versleepte volk aan alle kanten
met allen die niet wonen
met allen dus langs de kant van de weg van krijsende straat vol marktwaar
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het verkopen van innerlijk geweld houdt ons in leven
de ascese loopt op blote voeten in ons verzopen lichaam
de mannen de vrouwen en allen die elkaar liefhebben staan te koken
op het graf der oervaders
de oermoeder slaapt binnen het heilig oor dat als schelp om de wereld staat zoals geschreven
staat in de Gemara: Groter is het laatste wonder dan het eerste!
en terwijl het slaapt gaat het uit, hoor ik terwijl ik mij bezig houd met de verstuiving van
dit papier en de eeuwigheidswaarde en de vezelpreparaten binnen het woord of de
fibratiesnelheden wel opgenomen worden zo als zij uitstaan binnen de ontroering van een
stuntelig dier en of mijn vulstofgehalte de grondredenen van dit bestaan al bedekkend
voldoende blootgeeft en ook de twijfel der oppervlakte lijming- en het vochtgehalte van
sommige ogen die ik weggaf doen mij ruw aan in mijn oppervlakte van land tot land en
binnen de structuurcompactheid van mijn werken die zijn van diep door het vlak tot hoog
in de wonderlijkste volgorden van bewerking
mijn handen staan mij vreemd in alles waar de stof zich opstapelt en ik vraag soms een practicus
aan binnen de dag om de vezeldieren in mij te voederen die mijn staat beheren en de
opslagplaatsen van tijd tot tijd de ballast uitdoen zodat de ruimte om deze wonderlijke beesten
in grillige stukken uiteenvalt en mij patroon geeft nog voor het oog de wanden kan zien
er zijn afzuiginrichtingen nodig schreeuwen de dieren
ik sta machteloos op mijn waterbasis en zie niet om
ik teken onmiddellijk de vloeren vol en laat parket aandragen voor de zolders die om bekleding
roepen want zij hangen zo naakt boven het oog ik voeg een weinig gom toe om het effect te
verhogen
huismoord, zegt iemand
hierna volgt de besproeiing waar binnen de dieren vluchten
zij laten zich mechanisch afborstelen en denken wrokkend over vacuuminstallaties
ondertussen ga ik mijn gang en maak beelden naar het leven
ik ontstof en los op in de vaste materialen en zet een groot drukwerk langs de muren
het heelal ontstaat na uren in een origineel idee vol exacte waarden
rafelige randen stellen zich onmiddellijk ten toon om verwijderd te worden
dit is helder
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ik vermeld het in mijn zakagenda
alles altijd van iedere dag wat het geeft
oude jaren werken mee om het zwevende been van mijn beeld vast te maken het staat als een
uiteengerukt dier temidden der ruimte
de parketdelen der zolder houden congres
wilde paarden slaan de hoeven tegen de gesloten deuren en geven hunkerende liederen weg
want het is hun broeder die daar staat uiteen in een wonderwerk ik zit mij zelf weg te cijferen
binnen een expositie en denk aan het duivenland met de blanke snavels vol koerend gezang en
een ver liefdes lied van de kinderen qui s'aiment en de mensen die voorbijgaan en hen niet zien
staan tegen de poort van de nacht die Yves Montand voor hen open en dicht doet in een
melancholiek zomerding vol voeding
ik sta op
ik neem een bloemencorso mee en rijd er de stad mee door omdat er te weinig gelachen wordt
laat ik de zon opgaan tegen de avond en geef academische werkjes cadeau aan enkele oude
professoren de meisjes mogen het corso leegroven en de jongens kunnen zich manifesteren op
de rijdende wagens en wij trekken op naar een woest concours voor paarden op de trom
ik nodig alle middenstanders uit dit feest vol genotsmiddelen te bezoeken en in het midden te
gaan staan
want waarlijk de dieren zullen u voeden
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en ik schreef u de hydra van dit bestaan vol menging van vreemdsoortige vochten binnen de
huid van halfgoden die het uitstekend geestvermogen bezitten en grote gewaarwordingen hebben
en ik zing in dit cantantenboek de pavanes voor uw dode kinderen en leg de middagschaduwen
in de zelfstandigheden die ons bevreemden en onhoudbaar zijn voor het eigen oog en ik ben de
gastmoorder in uw hart met het sperwerhoofd Horus die de hondsdagen vol volksmilitie een
weg legt en de uurwaarnemer vol koortsachtige huivering om de pronkgewassen uit de
onhebbelijke handen en ik leef soms in de ziekelijke verbeelding van een waanzinnige die de
hetta vergeet om het onderlijf te dekken en kleed vol onregelmatig verbogen woorden en met
de methodische vloek in mijn boksstem
want zie dit is een holographische wereldbeeld
een taal vol spaanse ruiters
een spookschip vol overgeleverde liederen
een fossiele plant binnen oud steen
het wezen homerus zo vol van de beaarding van dit leven
en het getalteken binnen de rechtsuitdelingen
ik vang het gas onder water en geef het mijn watervrienden
ik deel kuitsteen uit en holten doortrokken van dolomiet
ik ben beursvormig als een vrouw
de vrouw die sprak: ik zag het plein en op het plein een bad dat overliep en zich tot rivier uitriep
zij was uit de hogere luchtlagen en stond bemoedigend aan mijn kant
en zij gaf mij een jaarster mee en een gewapende macht
je hoeft je van niets te ontdoen op straat
ik ben je wondermolen en ik maak muziek
de windassen der wereld stonden stil ieder aan zijn eigen kant
er viel iets raaskallend door de ruimte en zonk tot het eindeloos punt om zich schrap te zetten
van binnen uit in paddestoelen vol bengaals vuur en zo ons allen temidden van het feest het
deksel op te doen en de blik te ontnemen
de mythe voor een ander leven wordt geboren
het woord geeft bloed op
niemand denkt meer
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nee niemand denkt meer zei mij Himmoud en als ik over god schrijf die ik ben zo als ik ga door
deze stad en allen zie en hoop op een detail dat hier zou staan tussen de mensen dat van hem
is en zo gezien erkend maar ik ga heen alleen en zonder weten en sta zwart tegen de muur en
meen er is niets meer en dan zegt de steen een vreemd warm dier in mijn oor en zie ik een liefde
viervoeten lang over de regenweg naderen over de troosteloze rompen die schepen in de nacht
leggen en hoog geheim in eindeloos gestamel van duisternis verheffen en daar de hemel zien
en Allah spreken door het zwarte ijzer dat de dag in gloeiend plaatwerk om de lading legt en
wij daarin werken dit schip van wereld groots en somber als de Kaaba van Mekka die wij bidden
om het graf groot van Mohammed dat en dit bid ik zo langs de weg van Pantheon naar Tour
d'Eiffel en niets blijft meer verborgen zolang de doeken blijven liggen in de stamel die ik hoor
en schrijf tot cijfer en tot beeld wat is een zessnarig speeltuig vol teerling
zoals ik ga een lachende aartspriestergang
de hilal voor statige vrouwen en moldavisch paardenhoeder
een feest vol vraagtekens
en terwijl ik de aarde behemel en de hemel aard en ik een diepe slaap vol stenen zie gaan over
de weg van al het water en in de wisseling der stof hartvormige gedaanten zie ontstaan met de
ontsteking van het beeld hoogrood geverfd ten teken van al de karavanen en oosterse reistreinen
die onder stoom staan met de krachtige steppenmelk in bussen alles voor het lichaam dat ik heb
en uitleg en niet ken...
terwijl dit...
...en de waterleidingskunsten diep aangeschreven en vol hoge diergaarde in de vierschaar gaan
die over de wereld werd gehaald in dit beeld en door mij zelf ik zelf die kramp en krachtig de
hartversterkingen uitdeel aan het lijf der astronomische tekens en mij de goudlijster of de
roerdompstem geven tot voertuig en stempel van de onuitroeibare eigenheid van ieder...
een gruwelijk geheel...
dit pluviale wereldbeeld werd mij met de goedenachtvingers der regen op mijn raam getikt toen
iedereen met een linnen gezicht voorbijliep en ik de namen moest verplaatsen van allen die dit
land mijn hart doortrokken dat daar lag op de grond en tegen het raam opstond der regens een
voortrekkers deur stond in mij open met de mistige morgen in een koud huis en velen
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kwamen en huiverden of gaven wat warmte weg en wie niet kwam ik lachte ik wist dit dat
overgaand onvergankelijke de alfadur en het amandeloog maar blauw zo zij liep met mij en
espadrilles kocht en mij omhelsde in hetzelfde huis dat alleen staat en ik ook binnenging zoals
zij was en gaf maar uit het beeld getreden net de ziel uit het lichaam op zéér spirituele platen
een witte voile was zij om mij heen de armen automatisch liefde zeggen voor het rode huis zo
groot en veilig waar een warmte dit al van mij doorstroomde en zacht de herfst sprak van het
lichaam der dode bladeren...
o ik was een regen
was de regen voldoende
en de mantel die ik trok om alles
de vrienden zijn zo vreemd en zonder lichtmunt in de stem zij staan ook langs de kant
van dit gaan en spreken het woord van een idiome eenzaamheid ook meer blad dan nerf
en omtrek weg...
ik zag haar gaan met mij zelf
een uiteengeworpen dier en geschenken kopen voor allen die wij kenden zo spaans was
zij mij dat het onbenaderbare oosten een buurtgesprek hield vol afstand van goede kennis
en huisbezoeker en welkom ook maar de zon en het licht draaiden door het noorden en
mijn gang plakte de toegangswegen dicht wij verdwaalden aan elkaar binnen vreemde
weerschijnen van innerlijk herkennen en grof doorgloeide mij de dronkenschap tot
overgevoelig roofdier met bloed aan de klauwen en de vrienden lachten bemoedigend aan
de kant...
zij meenden een onderkomen
ik zag de wederzijdse inzuiging en het gedrag van de métro en sprak over de vreemde
plantensoort een onkruid in mijn hart en het heilig nutteloze der staartsterren die ik op
liet gaan in deze dag die een fiesta was met vuurwerk van salpeterzuur...
zeker wij zullen elkaar steeds weer ontmoeten
en ook wat vreemd is
ik sprak van de vreemde alchemie die ik deed op de tombe met haar naam en hoe jk haar
met alles kon verenigen dit gevoel een wezen ver over elke wereld
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zo ging het gesprek in onderstromen heen
van waanzinnige moordlust
en innerlijke aanschouwing

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

387 (205)
en hoe ik andere namen nam en tot een woning schreef een ark en onderkomen maar dat
de berg die ararat genoemd nu anders zou gaan heten en de duif nog niet was weergekeerd
dit zeiden wij tot elkaar in blanke woorden
zij sprak met mij mee
ik vraag mij af of zij het beeld ziet
met andere ogen ga ik verder moet volgen
ik hielp haar in een andere mantel
een zuiverheid stond aan de hals die van innerlijk
ik zou toen veiligheden willen leggen en geen verval
jij was complex binnen je ademveld
de naamgeving viel uit mijn handen tot de stenen van een weg
geen huis en geen ding
jij zei: in de buik en de keel van mijn ruimte staat de tijd vol woorden maar alles verplaatst
zich in de naam en ik kijk ademloos toe ook zodra ik thuis ben
ik zei: de naam is overal en ik heb het beeld gemaakt dat veel in mij woont en ik kijk ademloos
toe maar zie geen onderkomen ik laat het over de lippen liggen
jij zei: het is een heksenfeest ik kan niet missen
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dit mythologisch dier zal niet zwijgen want zijn kop groeit aan onder het werken en waar
ik het mes in mij plaats gaat het bloed dadelijk beelden en maakt vreemde landen die ik
herken zoals het is overal en ik verenig mij
maar op de wereld is niet te wonen
in geen enkel land
op de mijlsafstand met haar
ik ken de stroom en de stamel van allen en ik leg op iedere tong een naam van-af de grot
tot het flat in het spooklicht dit andere dat een ding is en het ding dat is door de naam
met haar loop ik mijzelf voorbij
ik geef de armband en de ketting
de ketting neem ik zelf
en over ons allen valt de schaduw van de naamloze daden die aan ons worden gedaan van
binnen en buiten ons zelf en wij leggen een verward oor te luisteren binnen de hamer van
onze handen en het aambeeld ons hart en zien muziek...
ik ben dankbaar deze ofri in het beeld
om wat de ontoegankelijkheden geven boven de lichamen geluid uit in dit werk der andere
namen
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De andere namen
drukgeschiedenis
De andere namen. Amsterdam, De Bezige bij, [juni] 1952.
20,5 × 14, 208 blz. Gebonden; gedrukt op vier verschillende soorten papier, in
rode en zwarte drukinkt; met twee tekeningen; Typ. verz. Han de Vries GKf. Prijs f
10, -. Deze gebonden uitgave werd aangeboden als luxe editie in een zeer beperkte
oplaag.
De andere namen; 2e druk. Amsterdam, De Bezige bij, 1952.
20 × 14, 208 blz. Ingenaaid; met stofomslag van Lucebert.
Verdere gegevens als 1e druk. Prijs f 5,90.
De andere namen; [3e druk]. Utrecht, Bruna, 1965.
17,5 × 11,5, 196 blz. Omslag Dick Bruna. (Zwarte beertjes; no. 916). Prijs f 2,-,
later verhoogd tot f 2,50.
- Deze druk is volledig opnieuw gezet; er is slechts van één soort papier en één
kleur drukinkt gebruik gemaakt.
De andere namen; 4e druk. Amsterdam, De Bezige bij, [februari] 1974.
20 × 13, 207 blz. Omslag Wout Muller. (Bij reeks). Prijs f 5,50, later verhoogd
tot f 7,80.
- Fotografische herdruk van de 1e druk in twee kleuren.
De andere namen; 5e druk.
In: Bert Schierbeek. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon.
[Amsterdam], De Bezige bij, 1978.
- De 5e druk is een fotografische herdruk van de 1e druk.
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tegen de aarde staan de geliefden in de dalende nachtweer van de praehistorische spraak van
hun lichaam met de aanschouwelijk bewegende kunst die de grond der dingen de schubben
verleent en het menselijk misoog de bloedwanden toont van de lijfelijke vervulling der tijden
waarin de vegetale dramaband van de liefde toeslaat weer en weerom
dit tussen de dieren, liefste
mijn mond is nacht en bewogen
in mijn schommel vol blindlicht, liefste
mijn vingers vol kunstschrift
ik heb je gewacht
ik heb je gedacht
vol overstroming in de aantrek, liefste
te licht dit
daar is het huis
dit is de adem
te bewonen, liefste
het spel
met de schrijvende taal van de knieen in het overal openmelijf van de liefde gaat het beeld van
het schip op aarde de godhele weg teheen en terug in de tuba de toon en de balken in het offer
het merg en de schede vol tempel tehuis en roerende kus van de voorouderlijke lippen der
fronsende voorhoofdswateren en reusachtige schaduw in het ballende juk van hun handen de
hoofden gesteund tot elkaar erover de ogen vol voeten en zaal gehurkt in het schip van hun land
met de rokende pijp van de vadergedachten in de schreeuw van het eeuwige kleed van de moeder
de ouders ze zijn te zwart, liefste
zij baden paneel in het donker
wij tot in de dag en de nacht, liefste
zij lagen als wij in de lijn die luistert
zo de koning de mantel deed, liefste
zij vreesden de stap van de naaste
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zo gaan de mantels open van geslacht naar geslacht tot de bevende inzang der tijden voorwerelds
acuut met de vrees in de huid van het voorhoofd rechtop de legers van bloed
dit is de aan- en invang van de verborgen altaren zo zij staan in de plaats waar het hoofd der
dingen uitgeschud tot rite de bellen met de schalen opzet vol dampend oog-vermogen en worden
rondgedragen tussen mensen en dieren door de volkstellingen heen van geluk en erbarmen
bijeen tot teken van de inname der onwetende leden die het lichaam zijn offer doen en de open instand der opengeslagen doeken ontdekkende de ruimten vol voorganger en gewas
vol versiering en tijd, liefste
boven de wind als een eiland
om en om, liefste
de man moet de moeder verplanten
zo wordt de zuidmuur vrucht, liefste
een nis vol liefde
het warme werk van de aarde staat caesar blind in de heilige visitatie die zag de boer die zocht
al drie dagen naar zijn os en hem vond met de poten verward gebogen ter neer in een sloot een
witte maagd tussen de ruimte der horens in de ceramische vreugde van haar gelaat het
verblindende licht dat de dode os deed opstaan en gaan door de barre bagdad van tijden vol
onderzeeboomgezang en overschrijding van grenzen en lezen in dode goede oren de zegelcylinder
met de mensfiguren die staan in liefde tegen de wereld
je handen zijn zachte haren, liefste
je lichaam mijn grondslag, liefste
je noemt mij de naam, liefste
het lichtvlak je ogen
je plantgang, liefste
soemerische stem vol granaat
de beker van sasa, liefste
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de negers mordido
de genade der heuvels
de verheven
de gloeiende kronen, liefste
met de dolk van de vader, ik zie
aan de poort van de moeder ik O
de blind vol van amen
je help mij
mijn schelp mij toch je weet nog je kent van de bol van de zijde is
open mij zij liefste niet een eiland vol stenen liefste ik jou te boten
mij van tichel de zwak hier ook jij dat is ik me de bouw en het
stof je binnen mij diep waar het woont de kwadraat mij zomaar de
koper me laa niet te plein me zo ik teneer ik o die me staat in
me gras de bedekking die doe je zo lek zo verdiep en ik kijk en
ik heet je de hand en het lieve je hoofd en het oor en je adem
ik adem en je rond om de kin wit en zo hard wel als marmer de bol
van mijn zijde is open en woon maar en uit en laat me niet zoals
de vrouwen zijn straks als je weg bent alleen in de huid vol kou en
kom en wees en ik gil en ik dwaal met mijn vingers je teken van
weerskanten je hoofd een licht om omdat ik je hou van je hou hoor
me stem van je hou en je houden en altijd liefste me nacht
vol geluid van jou
zo gaan de dieren heen over de heuvelen van hun warme gelaten met de dans van de rokende
keelklank uit de wegen verleden in de wacht aan de glans van de talen koorts met de dagvaar
en nachtdaad voor de lijdende vreugde de lippen beplant met de therm en de stabat o mater en
de grote manskop en face in dit mardoek verhaal verschrikkelijk dat het gat brandt wat uit is
en in en onder het dak van de navel der wereld met de levende speelplaat vol cantus firmus
waarin de godverlaten aarddragers schreeuwen om hulp in de hijgende tribuut der brengende
vrouwen om de houweelde de cyther te doen van de brandende baan der open monden
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want: in de mens staat de grot
de levende grot in de mens is god
de mens gaat rechtop
met de kop in de aarde zegt hij de tijd uit
hij zegt:
dit zeggen zie wit zijn mijn legers
en wit is dit slachtveld
mijn hoofd is het moederhoofd
de dekplaat van god
het aaneensluitend ornament
wat het gaat is werkelijkheid
in poging geiametrica
vol fabel
zo de hond van de straat de weg afloopt met de bomen zijn neus
en de hondsboom kent zijn rijk
en ook de moeder der dieren gaat rond en inspecteert de ruiven
en vult wat leeg en herkauwt waar vol is
en onder de hemel onmetelijk staan in getal de runderen de mensen en
dingen en tellen zich af
in de aanvang
en over de wateren hangt alles wat leeft in een diepe adem
en rimpelt de wereld
wat om en opkomt in de demonische voorraadkamers en graanhuizen vol
groeiend reflex uit de levende longen die liggen over de huid der mensen
en de zuurstof bewaren binnen de warme vacht van een schaap van de koe
die kalft de ster die valt en de weg wijst de badende olifant der rivieren
en de mensen die staan geleund tegen de draaiende aarde
o fabel mij, liefste
maak mij verhaal in je hand
parabel de ring mij mijn liefste
gedenk de dieren en geef mij de abacus
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mij de dorische
de gebogen
de gedrongen berichten mij liefste
in het huis mijn mond van de nacht
hier is te eten
zij doen de deuren een werelddeel open
dit wordt gezongen uit een ander klimaat
om in te wonen, liefste?
een beslagen plaat vol leugens, liefste?
hier is te drinken
de voorgeslachten liggen met elkaar over de drempel liefste
dit is de voeding de appel mijn handen
de dag legt grauw om hun mond zij kussen de dood kind
mijn vorm is hoofdkussen liefste
de weren kind wij moeten weren
in je armen ik, liefste
de wereld krijgt vorm onder de stap der voeten
mij de oo ik jou, liefste
ze komen ons halen kind
zo liggen in de lage ademgangen tussen de geheime binnenplaatsen in de decoratieve spelen
der kinderen de ouders overhoop van geslacht op geslacht binnen de gebedsringen vol figuurlijke
voorangst met rode pâte in het bloed gestreept tot geweten en omgang tot de medogenloze
tronen die de gebarende zuil in de lijven dringt en de ziel tot de naaktheid legt met een
schaamkleed omhult tot de analoge tekenen der ogen
zo in de clitore spelen de lippen de gang gaan door de belemmering der hoofdhuiden en hartputten
heen tot de kliertaal om de lichamen der liefde de vrijheid zet van zelfstandig voorstel en
boomaarden jubel om de verleding van dit innerlijk dat zicht geeft en doorgang en de voor en
nakomsten niet vreest uit de stofdelen lijnen der gewonde gezichten
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dicht op elkaar gamisch bewogen over de kim en de strekkende krimp der bewogen kamers van
binnen
zo gehoord liefste
dat zij alleen staat een steltlopers horde vol zwart aan de grens van dit rijk dat zich denkt uit de
wegen begaanbaar in de mythe der slaapbeenderen daad met de doorzichtige zenuwwakken vol
barende krans en beeld de structuren adel van het lichaam dat de ridder de graal en de kandelaar
is
zo de daad, liefste
in de slinger mijn lichaam, liefste
mijn gelaat vol lam, liefste
in de ana de kata de basis, liefste
in het hol van de wind, liefste
mijn vleesetend orgel, liefste
en de schutbladen gaan staan tegen de eigen verschaling en in tepelvaste tastbaarheden en de
uterale nachtdaden zo soma in de gravure himalaya van dit hoofdmoment waarop de stenen
bekers geplaatst worden en het slagwerk aangebracht en de alvrouw de vuurmakers ronddeelt
aan allen van de stam en met zenuwrijk klei haar woorden op de woningen boetseert en haar
kleed maakt tot waterloop aan de saharische randen der harten met een voluminale regen uit
haar ogen het ei rond deelt voor de praaiende zaadzang vol kudde en milder bestand in de
vallende bodem van dag
men zegt:
het undur meer ligt droog van ontbossing
het hydrologisch regiem doodt de vis der bevolking
op de chinese aarde sterven de mensen
de wereldschalen staan hongerend op in de keel van de hemel
het land legt vijandig de rug op de weerkaart
de aarde staat bloot en alleen
allen vragen om voedsel
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in de veelvoud van de aanvang
in de wildstand revolte
de acte van daad
totterdood zegt men
je bent me de trein de reis en een ver land, liefste
corrups me de ding en de daal, liefste
de wereldmeren leggen savanna heilige rust in de oceanische standen der vochtige wouden en
spreken met het grondwater over het werk van de menselijke afzet die de oogsten in portieken
vol intense cultivaties en velden vrucht voor het oog in dit olijfbomenweezijn der duistere klank
uit de vlakten van de landhongerige lijven der schepelingen die zijn die zij kussen en aanspoelen
op het netvlies der verloren gebieden diep gekweekt onder de opperste spiegels in de
weefselgetouwen der verzonken aarde ontrefbaar heel in de grondstof der voortdurende beweging
liefste dit wonen is een huis vol mensen en letterlijk waar
dit zijn onze handen en dit is de toename
wij zijn niet alleen
ik ben koning en dienaar
en het offerdier nadert
in die tijd stond maomi over de vlakte te kijken en liet de vogel op die de droogte van het land
zou uitroeien tot de regen kwam en de aarde de commentaren vruchtbaarheid zou schrijven
waarop het volk wachtte liggend gadeslaand de daad van de vogel die wit van erosie het huis
van armoede zou opheffen uit de voet van de bergen der eeuwige schade om de nabuur te doen
en de schepsels te halen die het graan afvragen voor de hoofden der mensen die liggend slaan
met de leden tegen de huid van de leerlooiers aarde die de missie aanricht in onverholen
doodskracht tot een cyclus van enorme wandelende planten die zich uit de bodem verhieven
der eigen groei om te gaan met het mes vol macaber licht over de bukkende mensenschedels
tot het werk open ligt en de verschrikking der gedachten
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voor het oog van maomi die staat melissa stil in de scheurende hand van haar kleed een
menselijke vacht vol bedreiging
zij schreeuwt:
o goden de volken die gij gemaakt hebt zij sterven
zij missen de adem
zij zetten noodcijfers in het zand van hun bloed
hun enige licht
zij willen hydroponisch leven
dwz van de grond onafhankelijk
zij graven hun hoofden de aarde in
voor de stofstorm
ontoereikend
liefste ik wacht ik ben je paleis en ik wacht en houd een heersvorm aan en geef de jaartellingen
weg aan mijn vingers en de kinderen worden zienderogen oud en benamingen ontvluchten alle
betekenis en word ikoon zo star en heilig zo steen van verlangen met het juweel van jouw rijk
in mijn handen vol traditie en opstand vol zwaarte punt en monarchie om het om je op te zetten
wat ik ben en ik heb een zwaar paleis van keizerschap en weelde om de huid van de schoonste
die de wreedste de hel en plaatsvervanger van goden op aarde en gestalte verkregen uit hoge
luchten de kosmische longen vol overweging en opperpriester vol litane zangen en knieval
de man riep luid:
zie mijn liefste bestaat uit honing en negervolk en zij heeft
de aarde verlaten en zij ziet opgestaan door de zeven hemelen
van haar ogen de wereld in dit enorme voortbrengingsvermogen tot
in de machinale stijgingen van bedding en licht
in haar oor de rondgang der eeuwen
op haar huid het litteken der menselijke werken
dat is mijn liefste, zo zei hij en zij staat te Damascus en de regen
van wachten loogde mij uit tot dood volk van Rome
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en ik nu semi-aride
zij staat ik zie haar staan purpergeboren aan de rand van de hemel
en zij ziet de volken en gruwt om het teken
door droogte
zij ziet en wendt het hoofd af en een hand reikt haar het voedsel
dat zij eet smakelijke dieren uit de maag van een zeehond
de duizend verhalen gaan hun gang in de mergschede der eeuwen en bouwen het hoofd het hart
in de romp de armen en benen der grote gebeden zoals de kinderen die gaan over de wereld
warm gedekt in het pluviale blad der omhelzing de temperaturen binnenaarde in de stoffelijke
grens van verlangen door de waterlagen der immense dieren heen tot een eigen rijk vol herbegin
en derde persoon tot gangbaar huis door de straten der steden over de weg der dorpen vol vuur
en slagregen en dubio en offer en jubel en het spel op de speeldozen die daar staan op de hoeken
der driesprongen raadsels vol draagvermogende vruchten die de bloedeilanden zijn en de heilige
geest ten teken die waart rond in de deling van liefde en lot de levende zelfmoord de moeder
der mensen vol hoofdwit en
aardehoudende handen
zo zij komen en gaan over de wereld
de geliefden
hippodroom in de uitdeling der anderen
van het brood
door de wijn van het lichaam
met de twist van ziel
in de ontsporing tegen elkander
de gezichten zo zij staan
vol russische tsaar vol plein poort en tempel
een tuighuis vol voorraad
een schuilplaats voor daklozen zoals zij staan op de hoeken der wereld en eskimo stil in het ijs
liggen met de zeehonden warmte over de blote rug van de huid dit stil zo en heel blauw in de
doorschijn van middernacht-
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zonnenschemer tot diep in de bijslaap der visetende olies en de brede goedheid der ijstijden
lach die de lippen het overal en gelijk aan doet in de trillende lach van inname schenking genade
zo melancholisch vervuld in buiken vol walvissen warmte
zo in Wostock Den Helder Tomsk en Tokio
zo in Frisco Vancouver La Garde en Beiroeth
dat is de mammouth conserve der tijden
dat is de ijsgouden lach en de glans van zwart equatoriale huid
de lach van een neger
de stofwegen glimlach van oude chinezen
de overstoven steden van uitgeputte landen
de hoop oase in de droge kelen der mensen
zo zij opstaan aan de randen der wereld de voeten omspoeld met de deining
het water dat eeuwig de tekenen legt vol schelp op de stranden en de
jutters het hout der verlorenen geeft
op de hoofdweg die loopt op de scheiding van water en aarde
de zeesterren zekerheid in de keizers der branding
de blinde voorgangers van het driehoekig golvend schiereiland
en mijn lief zij wacht aan de zee omdat zij bedroefd is
zij wacht alleen aan het water in het huis van haar uitzicht
dat zij blind ziet om de tranen ontroering der verte
die gaat aan de kim in het varende schip waarheen
met de mensen aan boord in haar mond en de lome slavernij van
haar hart
zo zij wacht
de liefste die de geschiedenis ziet in de duinwerpende wind
van de weergaloze hoofdstad haar hart en wat verlaten is
het allene bloed na jaren
het overleverend verlangen naar viskommen rijkdom
de omwalling van huis metterwoon zijn
en niet de stal van loslopende eeuwen
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zo schrijft zij met blote voet de eenzame tekenen humaan in het zand der losharigen die daar
liggen bikini bloot en ontdaan in de stokende hand die de liefde zou willen langs de politionele
paarden heen er onder door of er in maar niet gezien in de loerende klim der morelen die
gespleten de gang door de tijd gaan seconden heilig in de hoon der tijden en meer gekleed dan
gebouwd
omdat de gewone moeder haar navel ziet rijzen
en geen woord geeft aan de administratieve streling der huid
die groot doet en mateloos is
de moeder die zit voor alle ramen der wereld
en uitkijkt in haar oog vol bekenning en invloed
het oor rythmisch gelegd in eredienst
vol embryo huid en bloeiende vacht
soms leest zij een boek over de vorm van voorleven
in haar geboorte heldere hand leest zij de lijnen
zij ziet de vrouwen die wakker liggen in het dorp van hun leegte
zij begrijpt niet
zij staan tegen de ramen op
zij is vol wijngaardengeluid en eilandwater
zij ziet haar schedel vol stembanden
zij hoort de muziek van een vreemd zaad met de gammas der eerste maanden en het groot
voorwereldlijk hoofd dat in haar groeit en tot de huid spreekt het geslachtelijk spel der ontaarde
lichaamsvlakken binnen de enigma
doloris
de vierde maand moet een bewegen zijn vol schaduw en vreemde kennis
zij weet
zij kent het verhaal van de buurvrouw de zesde die zei: mens in die dagen
vrat ik wel turven, je kent je eigen smaak niet meer
alles wat kan ontbreken aan de groei
en de man die gaat met gebedsmolens rond de huizen
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en de broodvlinder die leeft in haar lichaam
het duistere dier vol lampion
zij weet de hele wereld en het denken der komende dingen zoals zij de stad van haar blindheid
bevolken en de woestijngang van haar lichaam bepalen
soms treedt het uit voortijdig en bouwt een glazenhuis in de vegetatieve ademtocht en het
innerlijk bewogen zijn in de gang van het bloed de bepaling der ramen helderheid en
kunstlichtbestraling van de komende eenling
naakt, geboren, alleen, onzeker behoed en vol in het kleed der
gekleden ik wil dat wil zeggen: rechtopgaan
dit leest de moeder en kijkt uit het raam en ziet de zoon van de buren
het lichtschip der galmgaten gaat voorbij achter glas
zij kent de steden en dorpen op aarde en zegt de havens uit
zij vreest een komend waterhoofd en ziet de afgesneden neus der kinderen
aan de spiegel staan en zij weet dat zij leeuw en adder zal zijn
zij is in oproer
zij is in ontroering tegen de wereld
zij vreest de man in de streling der handen
zij hoon de stem van afrika
zij weet zich kapot en heel en tastbaar rijk vol verschijning
zij staat matriarchaal zo stil in de doorzicht der aders
zij slaat alarm in de schrik van haar lichaam
zij leest de openbaring in de zomen der luiers
zij breit het kleed voor het kind vol wapenveld
zij loopt rond in heilige confiscatie
zij is heilig dier onwerelds en naar buiten anti
zij eet gras herkauwt met de koeien en ligt in haar eigen veldslag te kijken
listig onderpand in de daden der dagen
wijkplaats van toekomende lauweren in de wonde haar rijk
grootvorstin op gezwollen voeten binnen een ontredderde stofwisseling
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om te voeden
de heraldieke vogel in het membraan verbeelding
die lichamelijk is
en waarneembaar
en niet te kennen
in de hofceremoniele dagen der uiterlijkheid
moment vol openbaar leven
in de diplomatie aan de bureaux der barbaren
bewogen op voortijdse adem
spiercontracties tegen de wereld
de nagel in het zout der aarde
dat beweegt
traag vol longen en lippen overal
in de ontplooiing der darmen die de weg wijzen
buiten het middenrif van haar mimiek om leven de ogen zelfstandig
zij weet van de mond die haar vreet
zij zegt de onverstaanbare gebeden uit de schede der aarde
zij weet zich verbonden en ongekend
en hij bekende haar en zij glimlachte
en Maria voer uit op een ezel en haar man droeg het pak
en haar man wist niet
en zij zag de ster en kende de zucht der hemelen
zo is het leven en de dood op aarde verenigd, zo zei zij
en de man lachte en gaf brood om te eten en wist niet
zijn onderkaak sleepte over de wereld
zijn baard viel stuk op de stenen
zij telde de druppels aan zijn voorhoofd en zag de hoefgang van de ezel
de koningen over de wereld vielen ter plaatse
zij liep binnen het hoornvlies der sterren en ging de weg
zeker dokter, kiemplasma
en het kraakbeen
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en soms de vergroeiing
ook wel overal ogen
en uit de hemelen daalde neer een overgroot geluid vol huidmeren en smaakhelder met de
handpalmen bescherming geheven tot krib tegen de onbewoonbaarheid der aarde en het wegvagen
der helmen kou en met stallen warmte der dieren die opstonden en opkeken en hun hoofden
bogen en de ruif kozen vol dwerggroei en brein binnen de blinde darmen van een warm leven
met de bloedcel het oog op de benen het hart op de adem wij weten op het gelaat wij zien dat
gebeurt in haar wat ons de leden tot lopen gaf en de zwijgende eerbied van lachloos aangezicht
en eieropen ogen
de dieren zij ademen rustig
zij schraapten de voet aan de steen
in het wimperen wee der geboorte
de man droeg een lichtschip aan
de koningen der aarde speelden het spel van vergankelijk gehemelte
de verbening der beelden begon tegen het einde der nacht
in de verheviging der uren
in de klem van de tijd
met de tang zuster
zo dit verzwangerd ik stik wat er komt jullie beesten die de kant zien van het komende dat hard
is en zonder genade en vol vergaan en de dood en een nieuw leven en ik stik in de pijn van wat
komt jullie die staan met instrumentele handen in een droog woord
mijn adem is kalk en bouwstof
mijn bloed staat ten teken aan de onbewoonbare wand
als een uitwas wat losgerukt ligt binnen de bloedsomloop der dingen de weerwolf mijn lichaam
vol oud water en heilige navolger
de schaar, zuster
de naald, zuster
de draad, zuster
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wat er diep snijdt in de tallozen der aarde die liggen met de mond aan de muur van het duivels
proces in dit heiligbeen van ontstaan met de pijn totterdood op de lippen vol wijn en eethuis en
lopende legende uit de eigen aderen die voeden de aarde in het zaligmakend certificaat der
natuurlijke proporties in de water en weegproeven en het lood dat zij minder gaan wegen aan
het vlees van hun lichaam door de schalen verdeeld in de bedding van uit en inkomst het
slachtoffer der ongegronde spelen met de mensonterende hand van de goddelijke toeslag die
de ogen opent en de fontanellen huid over hoofden legt tot waas en wezen en transparant laat
de ingang der wereld de aankomst der glazuren opperhuiden
zo staat de kaak der mensen kaal en onbeholpen
zo staat de mond tot keel en hart gekozen
zo staat in de buikholte der hemel een beeld van sterren en stuurman
in het over duidelijke bekken
in de groeisnelheid der lichaamswanden
met het gelaat vol paring
in de overeenkomst der klemkracht
tot de afdaling konisch geplant
in de breuk van het darmstuk
vol band kanaal en blokkade
een negenmaands ruggemerg vol boodschap
tot het oppervlak van de aarde
met het hoofd in de wereld
in karakteristieke winding
zo de gang van een mens
zoals hij gaat alleen in de schoot der ruimten door de stenen
zoals hij gaat alleen in de schoot der ruimten door de stenen
stelsels alleen zoals wij hem zien gaan in de mannen en vrouwen en zien de verwondering der
oerwouden ogen in de rivierenhanden van zijn gezicht
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en de angst der naderende huizen met de volwassen schreeuw van het bloed onder de huid die
niet weet en oneffen optreedt en niet kent de groeven en gangen der steden zoals zij staan tegen
de mens opgericht van een ander ras uit een andere bodem zonder de dieren te hebben gezien
dan het lijk van een mammouth gesneden uit ijstijd en opgezet achter het glas der museumbrillen
met gestolde ogen er tegen en verlegen de wand der huizen zoeken en het ontgaan der
tegenvoeters die zijn hersenen op de hand dragen en het hart eten zonder de tweeling in de
openbarende gang langs de stenen anders zich zelf te zien zoals zij zijn met de stoornis en
afnorm en de wijking van ieder ogenblik zonder tijdstip en vol seconden onzekerheid over de
eigen misvorming
en de neger Okééche die de handen drukt en glimlacht en de vuurdans doet voor de broeders
de blanken die zijn handen schudden zijn vrienden nog voor hij wist dat blanken lachen konden
en handen hadden deze Okééche die zijn lichaam brandt tot extase vol vreemde optie en witzwart
druk en diagram van vorm om de open lippen
dit was Okééche die verwonderd liep aan de handen der blanken steden over de grijze rivieren
en het leven kreeg boven allen uit in gang der maanden die hem droegen door de wouden warmte
van afrika met de letters die zijn moeder maakte in de tekening der spiegels omgekeerd in het
beeld van zijn kracht tegen de equatoriale lenzen der moeheid met de drum der reflectieve
horizonnen die de rivieren ook daar de bedding verleggen zoals het gaat binnen het aftellen der
steken in het fond der bezieling regen alle bomen en stallen ter wereld in
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en de dieren keken toe
en de man loopt om tot probleem van zijn wezen
het kind is geboren
en ieder gewaarschuwd
in de opeenvolging der tijden
tot overvaluatie der melkwegen
met de talen commentaren
het kind is geboren
de buren kijken toe
en prijzen het kind
en de moeder lacht door de kraam der schepping
het kind is geboren
over de tienduizenden der wereld sluiten zich de ravijnen
en de bergen buigen over
en de mensen vallen tot eeuwige beelden
en de landschappen dragen hen uit
tot droge rivieren de stenen tot water slaan
en de schepen roerloos het land ingaan
midwinters tot stal
met de misthoorn het hart geheven
tot het kind dat is geboren
de tienduizenden die de aarde bewonen
in de positionele snik der verlossing
de tienduizenden die de wereld bevolken
het komende kind tot de moeder
en het kind is geboren
en het weet niet en kent geen verschrikking
het ging van de schoot tot de schoot van zich zelf
het is de jaren en ruimten van alle dingen
zoals het is dit zijn in het kind
het huis van alles
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ook dit kind werd geboren met de tienduizenden
tot derde persoon van allen
aan het einde van een oorlog temidden van de waanzin der witte kruisen
schreeuwende moeders en mensen die geen lichaam meer hebben
de buren brachten krentenbrood en in het huis van Halman sloeg men
kruistekens over de drempels
de dokter liep in en uit
hij zag de kleur van de moeder die het kind hield
hoog aan de wangen en door de regenboog der ogen liep een krijgsgevangen leven
die achter het draad zitten kwamen toen niet terug
het koortsveld der graven beschreef de ondergaande zon
de vader speelde met het kind en zijn vingers
de buren mompelden onheil aan de wanden met de gesloten mond van het woord
wat vlees was geworden sliep in de wieg die de moeder had gebouwd en zag bewegen
dit is het kind, mompelde zij
ons kind
en het kind van de dokter kwam binnen met vruchten
het zal gekleed gaan als het beste kind van de wereld
het mooiste, zo zei de moeder
en zij bezag haar huid en de pijn die niet week
dit is een monografie in mijn hart, dacht zij
en zij zag haar vader en moeder en gaf de vuurhand uit haar lichaam
zij hoorde het zwijgen en het prijzen van het kind
de schoonvader kwam en hoorde zijn naam geven en ook van een dode broer
alles moet in leven gehouden en de dood bestaat niet dan per dag
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er was een muziekcorps Kunst na Kracht dat blies een serenade de vogels stonden stil in de
lucht het kind dronk niet
je moet zorgen zo zei zij na enige dagen dat het het mooiste kind
ter wereld blijft en dat alles op tijd aan hem gebeurt
de moeder de vader de schoonvader en de man knikten
vele zonen lagen stijf in en op de aarde en wachtten de spade en de moeders treurden de tijd
uit en de handen wrongen zich dicht om de kelen der wereld van overal dezelfde met de nagels
die vertwijfeld zich hechten aan de dingen
en er waren er die terug kwamen met een heel lichaam maar gevoerd werden naar de
schaduwrijken die de mogendheden hadden opgericht voor allen waarin het zwarte gat van hun
lichaam de aanblik deed duizelen en de loop verloren midden in het bloed en zich uitstortten
aan de droge grond en zo opgeraapt en gevoerd werden in dikke misttreinen met de gierende
fluit van het lamplicht voorop naar het hol van de aarde waar de zusters hen ontvingen gelijk
eens de moeder het mooiste kind van de wereld met de nacht in het oog en gelijkend de vogels
ver aan de kim der lijkenluchten omdat het de glimlach wilde de warme mond de borst en een
gewoon menselijk leven die gevoerd werden en geboren worden een en het zelfde zij weten te
laat dat het leven op aarde onmogelijk is en de moeder het enige wezen waarin de goden van
weleer nog woonden toen zij het woord tot zich namen en het vlees lieten worden en uitgaan
binnen de kamers der aarde gelijkend de grond der geboorte
in die tijd ging de zwarte hand duidelijk door de woning en vlogen gebeden en kruistekens
tegen de muren op
ik heb de waterspin van het vergif in mijn bloed, dacht de moeder
je zult wel leven kind, zei de moeder
zij dacht ik ben de vierde van de moeder die sterft
de grijze vrouw van mijn beeld die het heet te zijn en er is zij
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en de velen gingen door het gruwelijke beeld van dit leven naar de schaduwrijken en bezochten
de zonen de vaders de broeders de mannen die in een ander licht leven en de tekens verleggen
en het verkeer vereigenen tot absolute duisternis der anderen die het goed meenden en het weten
niet wilden die hen gestuurd hadden en nu de kooien kwamen bezoeken er waren er met de
schietschijven van hun ogen en de mortiergang der benen en de afgehakte rede vol loopgraaf
en schot en niet meer ziend dat de blinden die kwamen uit een verre familie van het eigen bloed
lichtschuw hun rijk betraden om hen in de kooi te strelen de moeders die wel gejuicht hadden
eens ook toen zij gingen de sommigen maar de meesten met de kreet der wandrang in het oog
zo als zij zagen de mannen sterk van het lichaam dat de duisternis aanvaardde toen de wereld
dacht dat het licht kwam
dit leefde aan de wanden van de kamer waar de dood de bassen spon in het
lichaam der moeder
er werd geen krant gelezen
in de volkeren stonk de vloek van hun handdaad
in de ruïnes beierden de klokken vol brandschat
in de rokende trechter der aarde spookte de dood in jacket
het jacket dacht aan salons en stichtte bonden
de bonden gooiden de graven dicht en verzamelden beenderen
de honden de godvergeten honden van goede wil zij vraten loden kogels en
lijken en smolten oud ijzer om
voor stoelen om op te zitten
uit het aluminium der preken oorlogstuig
god ging alleen over de wereld binnen de klem van zijn kaken
er werd geen woord gesproken
dit zei de moeder wederom zal het mooiste kind van de wereld zijn
ook al ben ik er niet en het zal geen kwaad ondervinden en geen
kwaad doen zo het kan als ik er niet meer ben en het zal leven en je
zult het verzorgen nu ik niets kan doen
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en zij keek naar haar volle borsten en zij kauwde haar tranen
en door de tranen de lach weg naar het kind dat gezoogd werd door
een ander
zij zag de vrouw en zij stak haar handen uit en zij zegende de woorden
die nooit meer gesproken zouden worden die kwamen uit het raam
rood van vreemd licht dat haar ogen uitzonden en zij las de
berichten der doden en haar naam en Henoch van meer dan zeshonderd
jaren en zijn stem die zei: ik wandelde met god en god nam mij
tot zich en ik was niet meer
te dien dage kwamen vele moeders terug van hun gekke zonen en zagen de
duisternis over de velden en spoten traangas over de wereld en tanken
geweld vol droefheid
de vaders gingen vloekend hun weg en weigerden het werk
ik voel zo zag de moeder langs het raam de zwarte pest hand gaan
en de tocht van buiten die mijn lichaam afkoelt
het kind zal het altijd warm hebben, fluisterde zij
allen knikten door de verstomde kanonnen van hun blikken
want ik zal niet meer zijn, fluisterde zij
de ontroering draaide films tegen de witte kamers van het hart
de sluitlakens werden het applaus voor het zwijgend geschut
en Chaplin wandelde tegen de wereld die dood wou
Charlie draaide de stok de hoed en zijn voeten tot strop van het lachen
mijn moeder, zei de jongen later heb ik nooit gekend, zij stierf toen
ik negentien dagen was aan kraamkoorts
de dokter schudde zijn hoofd en zei dat komt nu niet meer voor,
er is geen vrouw meer die daaraan sterft, wij hebben de penicilline
de jongen knikte en ging heen en voelde zich de derde persoon in het drama
dat aan zijn bloed voltrokken was en waaruit hij nooit zou opstaan
want wie de moeder mist ziet zijn leven een windmolen vol portret
en vraagteken binnen de kralen die zij droeg en de gesp die bij kreeg
en het kleed dat zij borduurde en de naam op alle muren en veel
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later ziet hij de buurman voorzichtig zijn deur openen ver over
tijd en mensen de brug opgaan over een rivier diep gearmd en hoort
het woord dat valt in een lege straat en ziet het stoppen der taxis
en de stem van de man in de bar die overslaat en het verhaal vertelt
van zijn leven een nachtspook vol zusters en zevenbil en de daad
van de hand om een leeg glas dat te drinken staat in zijn lichaam
binnen zijn dode huid in zijn vragende vingers die de ogen der wereld
zijn en melkwegen lang lopen tot de erkenning van het ene beeld dat
daar gaat over het flikkerend nachtwater zonder genade de overkant
van zijn wezen met de spiegel reëel in de hand en de gil van drachtige
meiden geleund tegen het steen van hun rug met de arm die de
streng aanhaalt van het bloed dat zij weet staan te stinken op de
lippen die de ander tot zich haalt over het geld dat nooit gemaakt
kon worden in het kunstlicht van oude lantaarns met de verdomde
verminking van een verloren geluid dat het gezicht is van alle dingen
dan staat het gebed omhoog bij de dood van de moeder die niet gekend
werd dan in de memori der afwezigen die de naam over de lippen dragen en
het oog uitleggen in het kind dat schreeuwt om eten en verschoning
onder de tienduizenden werd ook dit kind vervoerd met de begrafenis en op
zijn lichaam stond het graf met geknotte zuil ten teken van zijn leven
en in dit graf lagen de velen en ook de tienduizenden der moeders die
stierven over de wereld vol vooruitziende donquixote
de sancho hij lacht aan de staart van de ezel
en de ezel heeft het oog
zoals de ezel die stond in de nacht der sterren die wij heilig zingen de mensen
van overal op de aarde
tegen de kale berg der beschrijving
binnen de kromme der cirkels vol kiezel mangaan
met de waan van rozensuiker
in het zeker vol haarscheur
een glazurenleven vol kolfvorming
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het baaierend zwaard met de blikken der papaver zo rode koraal in het
gebeente dat gaat en de weg zoekt vol klankmaat
zij zullen uw licht zien o moeders die opstaat niet ten tienden dage maar
altijd en overal de afneming der oogappels doet vol voorletter en heilig en
onbestemd in het stoten der schepen onzekerheid die de dom en de lachmaar
het eindeloos kind geeft en de schreeuw van verering en ridderschap
de grote godzoekers om de wederverkrijging
pariasmerig zij op de rhodische zeerechten met olie en vlek te water en de
grijns vol verlamming om de openlippen vraag die zo geheten het vaderland
de dassen der haat legt en de revolte krijst over vlak zicht en het rustige
schip zonder roer weet en de huizen van waanzin bezoekt met het weten
ik ken wat hier rondgaat en de waan der bezoekers en de waan der genezing
een ziekte vol tarwe met de minos rechtvaardige hand van zijn schutter
die staat achter de hekken der venerische kloven in de nabijheid van de
kruisdoorn haat in het afzonderlijk gezang van zijn geheel
dat hij wil
dat onvindbaar is en misbruikt
waaraan geen mens de schuld draagt
waarin hij wapenloos ligt
een orakelend oog vol zinloze rede
die de mens meer dan ooit in zich zelf leert kennen
en zijn traan legt tot graniet van bestaan
in de uitdrukking der voordracht vol ziekte
in de koorts die de moeder de dood deed
zoals zij ligt op het kerkhof alleen
en de zoon die haar één keer bezocht en wezenloos was en de draagkracht
voelde in de wortelsnijding en geleerde termen wist van weefsel en
psychologie maar een rozenhout zocht tegen vol wit en geel en als bloem
de doornen over zijn huid legde en ontsporingen wist binnen zijn beeld dat
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lag onder de grond van jaren onder de goed onderhouden stenen der
mensen die de fluisterstem over eeuwenafstand chinees deed worden in het
staan van zijn ogen op brokkel steen een zuil van een tempel vol sparta
en altaarblad boven de gekruiste beenderen des doods en de lauriertak
R.I.P. zodat hij dacht nooit meer te kunnen lachen
dat was na een kermis in het dorp en hij zijn eerste dubbeltje vond
bij wijze van wedervergelding
in de termen der mensen die een stelsel zien
aan de hand van een leuning in een uitvoerverbod
met de middenmaan in de handen en een reuzen-bloem
zogezegd dit leven vol volkstam verleden
over de aarde die gaan tegen de dood der velen
zoals zij zijn en genoemd het zout der aarde dat niet weet de zuurdesem
langzaam en het rijzen ver bovenhoofds
zoals de moeders die liggen onder de stenen en de zonen die staan daarvoor
vragend een openbaring
een dwarshout
een verstandsgrond
een steensoort voor hard beeldhouwwerk
om te zijn wat de vader denkt?
om de voorstelling van de ander?
hij legt gewillig zijn vasten uit tot de grens van haven maar zijn lichtschip
draait tegen het donker de bundels sanskriet op het water der houdende
handen vol tegenwerping en listig bekleed met de trommelslag der vuren hoede
wat er leeft is het leven van allen
wat er sterft is de dood van ieder
er is geen bescherming in de boekdrukkerskunst al schrijft men met zachte
wol van een schaap in koelgesneden woorden met de grondkleur verloren
in de tongen der letters van een niet te schrijven taal
met jeugdherinnering en bijbeeld in de derde persoon
als een opdracht aan allen
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een kind schreeuwend om voedsel
dit kind met de moeder der moeder alleen in een dorp
een beweegreden van leven door alle rouw
een hek in de vader die kaarten liet tekenen en les gaf aan oord
geen plek om te wonen
met oude anne alleen in het huis van de buren
zoals de zoon zou zijn eens alleen in een bijgebouw van de steden
en jenever drinkt tot de grondvorm zich wijzigt
een aartsbisdom in zijn hand en een primair verschijnsel
binnen een assurantie schriftuur vol ontvangenis en moederschap
de heilige weerwolf die dit kind zijn bloed vreet tot het wit wordt en hoger
leven in de dagelijkse beweging des hemels vol kristal en omtrekkende macht
en de lafheid van het lichaam aflegt tot ziel en kerkoudste in het eigen vlees
dat is een heel werk zei de meester
je moet de andere namen leren
en de hoofdinhoud van het ik
en de derde persoon in allen
en wat gemeen is en staat geschreven
en het recht der ouden
en de plicht die de deurknoppen zeggen
en de angst van vallend hout op de zolder
en de aap die het hoofd van de buurman is met een mes in het donker
en dat sinterklaas door de schoorsteen kan
en de blindvlek der woeden onmacht in het zwarte hok der ongehoorzaamheid
dat sloot met een knip
wil je er uit?
nee! ik wil blijven
je mag er uit
nee ik wil blijven
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de stok staat recht in je rug
de rug van het kind en de man die nee leert zeggen en de list om de
knip ongezien te draaien tot vrij
de roterende tweespalt binnen zijn kiezelgeslacht zoals hij het legt door de
spelen en zelfgebouwde schepen over de smalle sloot tegen het licht
van de weiden en de verten vol molen toren en uitstel tot de dagen vervuld
zullen raken in het uren zweefgestel en precedent worden en draagzetel
en boodschap met toebehoren in de fijnzinnige beschrijvingen die zijn lichaam
hem maken van een beloofd land en tuinplant en ottomanisch monster aan
de voeten der trage aarde vol duizendjarige rijken onder de processies
der dagen die komen en gaan met de tekenpen geheven tot bloedspraak
en overbouwd door het land dat ligt onder de voeten van een dravend kind
achter een dravend paard dat de manen licht en vaart in de ruimte is
het kind dat staat als man tegen de nacht
en de verdoving neemt binnen een uitzicht
en de groeten doet aan allen en vloekt
en de kerstdagen een aanfluiting vindt
en liever jesus wil zijn en dood
en lacht als hij de fles onthalst en ad fundum drinkt het oog van
een ander
die hij is
de derde bij zich zelf
en de vlucht vol driftbuilen eenzaamheid
waarin de oude vrouw de boom plantte de broodboom om hem
te voeden tot rotor en radar van ieder zoals hij was in het leven een kind
dat te veel de stem der volwassenen hoort en het bevel uit de vraag weet te
halen en het apocalyptische vocht van gortnat dronk tegen het ingewanden
leven waarin kinderen warm horen te wonen ook die de borst werd ontzegd
op de valreep van het ogenblik en de continuerende schakel moest zoeken
en het land de moeder vond zoals het lag vlak gesneden langs de einder
in het zicht van verre dorpen en over het onoverkoomlijke water de vliegers
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opliet van de oom die ingenieur was en een deftig man en de oom die de trein liet lopen zoals
hij gedaan had jaren lang als machinist en zei dat hij wel eens een koe had overreden en later
een mens zoals hij het zag dat een vrouw langs de baan kwam aan lopen met het bloedende
hoofd alleen in haar schort
die man wilde dood zei hij
en dan tellen de oude mensen gezamenlijk de doden af en het banket van menselijk verdriet
staat op tafel en het zwijgen jagt het kind op straat en de straat zwijgt ook en het loopt naar het
water en ziet de draaiende molen twee keer en neemt een kou waar midden in de zomer der
velden waarop de arbeiders brood eten zoals het graan gemalen zal worden gestadig en stug en
zonder een woord
dit in de snerpende kou van de eenzaamheid
in de wind van de wilgen
in het zicht van een film
ze werden neergeschoten als beesten
later de mensen in het gulle zand van vreemde landen
van Indië en Afrika aan de Rijn en op zee
zoals Haarm die bij 't schaatsen zijn kop verloor
en moeke Hut in een arm huis vol kinderen leefde en groot bracht
en Corrie de meid die de ouvrou hielp en het kind van stonde af begeleidde en het lopen leerde
en de eerste woorden en de regenbak schoonmaakte met de ladder onder het huis van het wonen
en de broden kocht en soms huilde en altijd de beste was en nu een druk leven heeft de corrie
onvergetelijk in het kind tot beeld geworden omdat zij was die diende en de waardigheid had
uit een rustig groot lichaam waarin zij stond soms tegen de tuinen horizon en opkeek over de
landen waaruit zij de aardappel rooide van haar gouden hart dat de rechte plaats van de mensen
had in zich zelf vol kind en groot in haar koele hand lag een heel mensdom en zij vergat te
rekenen en zag door dit kind een vreemde aardlaag lopen die wel verdriet maar ook vreugde
was omdat de kinderen zo zij wist wel mijnen waren vol
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vreemde gronden en deze geëerbiedigd moesten zijn en zij deed in de eenvoud van haar ogen
meer dan de mensen vermoedden zij legde uit voor het kind altijd de schone loper zoals het
haar zelf was iedere dag hetzelfde werk maar schoon en nieuw en geen erkenning van alleen
maar gewoonte door wat zij was en wist en niet kende dat het oog open moest staan en de
vruchten op tijd geplukt en de bonen gewekt en de handen smerig op tijd en schoon en zoals
ik haar later zag eens in een grote stad vol warmte zo heet het plaveisel aan de voeten dat zij
temidden de knellende schoen uitdeed en op haar kousen verder ging en de stad zag en de
mensen maar niet de uitlach haar kon bereiken want zij ging in de vreugde dat zij uit was en
vacantie en de eenvoud lag om haar met het grote oog van de liefde voor de dag in de mensen
over wier straten zij liep in die stad het dorp van europa en de taal van haar streek die zij sprak
tot het hart van de wereld iedere dag de mens zoals zij is en zij weet en nu brood en
geneesmiddelen verkoopt achter de toonbank van de armen de lijst der schulden en betaling
bijhoudt en niet weigert het voedsel dat zij uitdeelt tegen de balansen in met haar hand en de
vinger ontnageld door feit achter een klein raam vol suikergoed en aspirine met het oog over
het eindeloze veld waarop het weer woont en de stilte enorm leeft en grote voeten legt in de
gebaren van allen die zien
zoals zij ziet de corrie der eeuwen
zoals de mens die leeft vol religie van leven
zoals zij zal staan in het beeld van het kind
en ziet
dat dit kind
dat zij opbracht in het huis van ouvrou en kleedde
dat het soms gaat naakt over haar veld
dat haar oog een ondergang ziet in de oude jas die het draagt nu man
dat dit kind de volkeren herbergt en zij er in leven en sterven en
weer opstaan
ja ik ben er geweest
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al deze mensen met de ouvrou legden zij zegelaarde in het kind en zij
geloofden symbool en deden de daden tot versterking en zij vreesden de
de tijd dat het zegel van de aarde gerukt zou worden en het kind alleen in de
storm zou staan met de vallende bomen die daar met enorme krachten neer
komen op aarde tot ploegschaar over het hoofd der mensen met de rollende
donder en de slaande bliksem van wat wij weten is niets en we staan alleen
in de donkerte der ruimten en zien beweging maar willen het huis bewaren
ons hart dat wij bouwden om de kinderen onze voorouders waarin wij
wonen en die uitgeleefd zelf dit doorgaven en geven en eeuwig zijn onder
de wind der tijden in het wassende en ebbende water der werkende handen
in de immense arabische mantel wit van heelal en de stevels der stappende
boeren met de klepper het werkpaard onder de voeten de vleugel van koorn
en kroon van pronk en juweel van vlakte zoals het ligt om de mens met
de dijkeneinders en de vuren geplant tegen de zee en tot baken der schepen
het wad en de kwelder de bodem bombaarde in de mondtrom van eb en vloed
het kind leerde de sluis en de scheiding en het openen en sluiten
het zwom met de dieren tegen het dorp
het bakte stenen uit vette klei en een woning
het zag de streng van de sloot en de bekkens der bruggen en het stak over
het leverde plantenbeschrijving in het oog der ouderen
het was een leger vol doorgang een gedreven werk in de handen der scherprechters
zoals zij de grenzen zien en de landen scheiden in de lijn van hun horizon
en niet wisten zoals het kind later leerde dat een planken huis een bordeel is
van kaal hout in de provence
op de gewapende ruiter romantiek
met de vlag op het hoornvlies en de vertekening der wereld
een boulevard vol mensen en versierde huizen die de lopende tram van
het kind de jubel en stoomfluit geven
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een perzisch boek vol eeuwigheid van schepper de Ormuzd en de Ahriman
de broedplaats het kind voor de loop van de sterren en het lot van zijn gang op aarde
een krachtig aftreksel een opzetsel en vulling van vrouwenkleren vol vreemde
wollen stof van lippenlach en ogentraan
de walvis der burenmagen en de brouille binnen een geheim speelhuis
zo de kinderen zij gaan in dit kind en geven de dingen een naam van onschuld
en leren het gebrek kennen en zien soms zo zij groot en klein zijn de ramen
vol licht van overkant en wensen de man en de vrouw al in de jongensbroek
met de hand van het meisje dat in het aftikkersspel het mooiste en vlugste is
en de jalouzie van de ander die loopt als hij zelf maar twee keer zo hard
in zijn mond en het oor gelooft meer dan het oog en het oog meer dan de maag
en de borden worden gevuld naar het oog en het oog is geen aantekenboek
voor de ruimte van binnen al is het de uitlegger en verklaarder en de geest
van het zekere lichaam dat hij heeft en hem is en feest doet in de optocht
die het gaat binnen het algemeen gebed der dingen en de vloek der
volwassenen haast met de gemeenplaats op de lippen waar het kind in de
wind een boom ziet en niet iets dat vangt maar schudding is in zich zelf
en lening aan de blik van zijn lichaam in het tempo vol commissie en overdracht
niet ver van de wieg en het zogen
de vraag waarom het meisje lacht is onoplosbaar
en de jongen een wonder van kracht met een naïve verbeelding
zij lacht het meisje
zij ziet een ander rijk en weet niet welk
zij had de pop die morgen nog in de wieg gelegd en meende zij iets gezegd had
dat zij nu vergeten is
hij bakt wel grote taarten
en zij draagt een spiegel en kijkt er in
zij liggen in oer- en tussenvorm
betreffende het gemeentelijke
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ook de scheepskapitein laat zijn schip maar varen
zij merkt het en ziet de doophefster
met de weegschalen ogen
vol schifttrek en gelijkenis
dit is het schip en dat de mast, roept de jongen
zij knikt en vergeet te roepen
jij bent de moeder en ik de vader, roept de jongen
zij zegt zwijgend een lange competitie uit over het water
de rekening van een deelgenoot
de vergelijking met een ander
het zoeken naar een woord
de prikkel en spoorslag van binnen de medeplichtigheid
de kinderen zoals zij staan ieder aan een kant van de sloot
daartussen de vallende zon
de stem van een duisternis
de stem die de hoede over de kinderen roept tegen de avond
door de eeuwen heen uit de stambomen angst der verdronken
jongens en meisjes
van de veertien soms zeven
in de toonzetting der wilde spelen
de getallen der donkere erven in het mysterie van oude graven
het mengsel van redding licht en de droom van doen
de kofferangst der kinderen in donkere kamers met de vermaning volwassen
op het doek der verbeelding
waar het gebleven is dat van de dag
in het staan van verschijnsel zo de vrouw was later
ook over een water met een zwart gruispad
en wat er gezocht werd door het kind
van het schip dat zou varen maar overgeleverd het was zonder roer en
de ogen keken ver in het slib der imaginatie en het wilde heilig en
zei het verkeerde woord
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zou dat de wind niet willen
en de vrouw nam zijn handen en wees hem een weg
het gruis kraakt onder de voeten en legt zwart spoor door de lach alles is
ineen en in alles was verweg
zo de gedachte wel naar binnen niet naar binnen wel een plas niet een plas
wel naar bed niet naar bed wel willen niet willen binnen een boom vol takken
de boom die daar stond met de appels
nog niet rijp kinderen zeggen de ouders
niet om te plukken zei een stem
een oud verhaal zei iemand
de kinderen beklimmen de boom en de twijgen striemen hun hoofden
de appel is lekker
het weer zal heel slecht worden, zei een stem
niet rijp, zei de jongen
het meisje knikte en at en deelde uit aan de anderen
in de kerk stond een man vrijzinnig te preken over het koren
de zaadkiem is alles, zei hij
de muren der oren galmden mee
de oude vrouwen verschoven hun voeten op de warme stoof
het was winter en de diakens vroegen de deur te sluiten
en het zaad dat sterft vroeg iemand na de preek
de dominee knikte en wandelde naar huis
de kinderen hadden buikpijn van het eten der appels
en een heerschaar van winterbeelden trok met de bijlen het ijs der sloten
op om de brandgaten te slaan voor de komende brand in het voedsel
vol confronterend voorhoofd en achtergedachte met de vluchtende beesten
en ratten onder het rode oog der verschrikking
zo leeft het dorp der kinderen
en als de brandspuit rondgaat in de nacht met de zwarte hoorn der mannen
de medebroeders der plichtigheid uit de warme bedden waarin alleen
nog de vrouwen het hoofd aan de hemel hechten tegen het tevoorschijntreden
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der gloeiende vuurballen uitstorting van brandende zolders en vlammende
korenregens over de daken der burgers in de huizen der arbeiders boven
het gezin van de boeren uit ten teken dat de appels geplukt zijn en de
kastanjes gevallen en het vlees der paarden gerookt aan de verkoolde ruiven
blijft hangen
in dit beeld
en het vlees brengt het geld niet meer op
alles wordt begraven tegen de geblakerde muren
en ieder zwijgt het verlies uit
het koorn
het kaf
de deele
en de beesten
bovenmenselijk en stil omdat het werk van mensen van jaren is en zonder zin
het is verzekerd, zeker
het is niet veel, nee
het is gêld om te begun'n
weer? zeker!
in dit veld groeit de voetbal het kind en de verschijning der wereld om het
eens allemaal te tekenen levensgroot zoals het er staat en gebeurt vehement
van de ruimte bezeten de woorden en woorden en woorden van alles en allen
en ieder ding van gesprek zoals het tot hem kwam binnen en boven het
lichaam uit der gestrekte armen de man die bidt om alles en zijn handen
overvol ziet zonder de verzekering en zonder het heil duidelijk voor ogen
van de bewustzijnslagen van zijn bevolking en met het mes der gedeeltelijke
genezing die gebracht wordt door de chirurgen weedom en de was van
het leven der moeders op aarde onder de achtergronden der hoge schuren
opgetast van gedierte toegankelijkheid van warme melkhand en het spreken
der bovenmenselijke wezens in de dorsende stofwolk van de toverachtige
verwezingen door de looze streken die de natuur doet binnen de stallen in
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koeien mensen en de overmenselijke stem van verlaten molenschuren
in de scheppende angsthand der beelding
toen Plat de tram stopte voor het kind op de rails
de water en vuurman die rondgaat op alle treinen
het visuele experiment van een opvoeding
in het kind zonder leerstelling en geloof aan alles
en de verklaring dat de wind een boom is
de fantasma zich zelf zo heilig tussen de dekschepen ik zink
dat de godin der boomvruchten ziet en de blote kont van de buurman vol
nachtelijk scheepssein en foedraal
dit is de verkeerde lichtgeving aan een schilderij
maar het kind komt dagelijks de man tegen op straat die de klimaten verlegt
binnen het weer en het notenschrift van het hart levert in onverstaanbare
woorden met volzinnen waarin de voorwerpen lijden en het onderwerp
voortdurend zoek schijnt al hebben de kleine potten grote oren
zoals het gesprek der groten sluipt door de ruimten van zijn hoofd en aan de
schedel klopt en een weg door de hersenen zoekt en de motor aanzet tot
daden van stilzitten en wolken zien als het onbegrijpelijke gebeurt dat de
buurman de trein stuk maakt omdat zijn zoon een minder mooie heeft of de
buurjongen twee minuten later voorstelt ophangertje te spelen en met de
kat te beginnen en daarna een waterfiets te maken zoals de broer van de
vaders en zo over te steken naar een ver land dat duidelijk ergens ligt
en reëele stem heeft
dan worden de bessebossen een prairie
en in de aardbeien krioelen de beesten
en de framboos is het hart van alles
en het dak van een schuur is niet hoog genoeg tot de vader komt en zegt
het is te hoog kom er af en breek je nek niet
ze zouden je de nek breken onder de ogen
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zodat de schuld wreed ligt in de nacht met het éénoog moreel gezet boven de
witte wenkbrauw der lakens vol hollevat geluiden en verglijdende golfstroom plafond binnen de voorhandse titels der vaderslagen die geen
gunstig op de tong hebben en zo faunisch in het eigen zweet liggen met
de beelden voor ogen van dag en het lopen over de verboden plaatsen
binnen de angst van een kinderleven
zo krijgt de dag gestalte in het donker en binnen hetgeen lachend wakker
wordt tot type van de steeds werkzame mens
een handwerk vol bokspoot en verrichtingswoorden
en kleine versteningen al als een kraanoog
fel onder de huid voor altijd tegen de morele zwaartekracht van de woorden
daarom dat de kinderen ter wereld in grote lege huizen wonen met open
deuren en hoog opstaan tegen de dagen der mensen en de stemmen die
rondgaan en een grote brand verwachten uit hun lichaam een dodenboek vol
rede en een bouwhuis voor anderen opdat alles de uiterste grens zal krijgen
van vrijheid van overgave van verlossing en dat het niet gek hoeft te
worden maar weegschaal vol voorwoorden en handboek met kracht van
gebedsrol en collectief de liefde van allen en de beleving der stof en tasttafel van verbeelding
van hand tot hand
met het vraagwoord
ik ben midvoor centerveur midden voor alles ik in het midden ik voor
alles dat ben ik ik zoals ik ben niet genoeg ik maar midden voor ieder ik wil
ik zijn voor jullie allemaal voor boven midden over jullie zo is ik het kind ik
de gezamenlijke levenspraktijk voor de handen en voeten van het lichaam
het grote vuur zonder genade
de vriend van de trein
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het meisje de pop
het water de sloot
de wind is de boom
zegt het kind
is een boom
zegt het kind
de vader knikt
ziet het licht zegt het kind
de lamp van het licht zegt het kind
electriciteit, zegt de vader
het kind knikt
de moeder lacht en kust het kind
een structuur van pakpapieren paedagogie moet het geschreven worden
denkt alles later door de man die de kans mist en leest
het eigen woord uit de schaduw zich zelf
of een verloren meid is
dat kind
toen het zag aan de bar vermomd in rode zijde de geisha de meid
die de heren de tong uithing en zoop van ieder en de benen de mond leende
de bek van de beesten alom om te bijten en de hel in het lijf de ogen vol
hemel van de sloot die het zag langs het jaagpad vol wilgen met de alg in
haar lichaam nu en de kwal van de zeewieren drank in ieder gebaar
de verdommenis aan de vette lippen in de ontkenning van kind wat wil je
drinken uit de platte poot van de richel de kerels die staan en de meid
die lacht en de heren de borrels verdrinkt uit de motorische bovenlagen van
reactie met dezelfde verwondering waarmee het de photos keek van
dit is je grootvader en dit de moeder van je moeders moeder en zij naaide
de hele nacht nog zonder machine die waren er niet zie je zo was het toen
en het kind knikte
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ze wist alles en ze zei dank je wel voor die borrel en ze drukte de handen
en keek en wat er gaande was konden de ogen wel vereeuwigen in één
minuut in de voortgang van het darmenleven
de dingen zijn mooier meestal dan de namen, zei de man later
de namen kunnen ze nooit dragen, zei de vrouw
er woont een knaagdier in mij, zei de man
ik wil verbranden, zei de vrouw
mijn schrift is wankel als ik zelf stond aan de mond te lezen
als kind zocht ik het jawoord al
cherchez la femme
en zijn vrienden zeiden het is goed dat je er bent
mijn éne vriend die aarzelend ging door het lichtvlak der dagen en zei:
zie ik kende mijn vader niet en jij je moeder niet en ik mijn moeder goed
en zij is mij de dierenriem van alle gebeuren maar zij woont ver van mijn huis
wij zien elkaar tweemaal in de week en wij spreken over alles en zelden
over ons zelf maar haar handen zeggen de woorden in de gewone koppen
thee en haar ogen zijn de dekens en dekmantel voor alles wat mij ontbreekt
en waarvoor ik mijn best niet doe volledig te zijn wat zij is in mijn ogen
maar geen moeder die de muur van je lichaam is
of het stof van de trap
of meer het pak ziet en de gaten
en niet de toonruimte
en niet de dans en het klankschrift der lippen
de polyrytmiek van de vallende ruimten
het kind dat staat alleen
en is de opbouw en de vernieling en de verkoop van knapheid
en de verbijstering nabij die enkel mening is
en in alles zoek is
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tussen de glazen gevels van de aandoeningen verpakt in de vreemde voorgevoelens
binnen de goed getelde ramen van uitgang en de dans van het
treurende kind op de spitsen van zijn verlaten lachen het vergif van de
ondergaande zon in de sloten
de kristallisatie van later dit dier op zijn hoede
dat zou staan een monument in het land der vruchten
een blad in de hand van de moeder die kijkt
zij zou zien
zij zouden zien de ouders
dit zegt de opsomming der namen van Klee
een symboliek van licht in derden
met het ‘men’ voorop
maar later de meisjes liederen zingen uit de bedorven bloem van hun navel
en het zien in de liefde vergist
en ophangt tot materiaal van een werk
uit de eigen hand tegen en vol anderen
zoals het hoort zeggen aan de oppervlakte toegewend van a.s. generalen:
het moeilijkste is niet het doden te leren maar te leren de jongens
wie ze moeten doden en juist die en niet de anderen
niet naar achteren schieten denken de generalen
daar zitten de generalen
die zeggen nu de Duitsers en dan de Russen
maar pas na jaren
want ze moeten leren wie ze moeten doodschieten
dat is het moeilijkst van de leiding voor de killing
zeggen de generalen
en daarom is er na oorlog vrede
zeggen de generalen
en buiten de lachende wereld der mensen die de vlag uit de huizen steken
voor de grote sinterklazen die zij vieren
zo is vierendelen van de mens zegt de meester vier paarden spannen aan de
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armen en benen der mensen en dan de paarden uit elkaar jagen
de regen tikt tegen de ramen van het kind en het knikt
een mythologisch verweer
zij bespringen de bokken der ouderen
bokjespringen over de ruggen van jongens en meisjes
zoals het zich later vleit tegen de vrouwen
in de weet van de moeder
met de hand van de vader
en het meisje de blik van haar lichaam zoekt
dat het feest van de verstaanbare huid is
zoals de tante die staat voor het kind en zich wast in een tobbe en volle handen en huiden ziet
en het bewegen der kamers en de wereld van binnen het zeepsop de schuim van alles en wat er
onder het raadsel vindt van verberging zou nu truusje ook zo
en hansje
en jacob dus anders
en waarom en wil en ik zo heet in mijn ogen dat water
de tante zegt het is zo koud
en de foto's der kranten
en de mensen op straat in de winkels de tram en de trein
en nu moet jantje in bad
en de grote taboe de hoge vinger heft en de bidpaal opzet en het
klimaat van verweerde hoofden zoals zij staan dreigend in de nacht van de
voorhistories der landschappen begraven van tijd en nauwelijks weten
van de kim vol rode lichten en seinstelsel der behendige streekhanden
die de knoppen draaien en de wil drijven door de winden der woorden in de
zwarte lijven der mensen van de verbijstering bezeten en tot goden geslagen
en bouwend de beelden uit de ruime huid van de woekerende ziekten de
schimmel die ligt op nog oudere beelden van steen met de stift beschreven
uit onverstaanbaar teken in heiligerlee en scheemda en overal is god
wrang op de tang der lippen
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nu het de oppervlakten leest en de landen uitlegt onder zijn schromelijke
voeten van onkunde
van het verlegen leven
en de soms huilende ouvrou ver in de tuin onder de bomen
en bessen eet
en de bakker de buurman die bakt en roept kom maar spelen
zijn opa is dood, zeggen de jongens
in de huizen spelen de kinderen vader en moeder
de mensen ruimen het huis weer op het overschot van een leven en de
dingen hebben de dood in de stilte van onbruikbaar en zinloos in hun orde
van ligging en plaats
dat waren de klompen en het kind wist en wees er op en zei het woord
een verbod om te dragen
wat heilig is staat stil en ongebruikt op aarde
zo worden de lijnen gelegd als de sloot door het land met de ploeg het paard
en de scherpte der blikken
dit is wat er plaatsvindt op aarde een sahara van overleveringen de dolende ridders op paarden
als ezels die de oasen de weg willen wijzen en dichtgooien en oprapen en boren en putten
edelmoedig tot wanhoop van liefde voor
mensen de mensen de eeuwige mensen met de muziek der gegrepenheid en
het roversbestaan de roofbouw op aarde de donder het lichaam vooruit
in de vraag van de hand met de speer geheven tot jacht en verliezende adem
met de dankbaarheid en de vrees dat het kan
het kind gaat verder vol voorgevoel van de man Mussa dat hij later zou lezen
die rijk was en op jacht ging
en zijn zonen zei let op mijn vrouw zij verwacht een kind en op mijn vee
Mussa had zeven zonen en was een rijk man
toen Mussa weerkeerde van de jacht vond hij de stilte
Mussa had veel vee
ik hoor geen paard, geen ezel, geen kameel, geen rund, geen schaap, geen
geit en geen van mijn zonen
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de rovers hadden allen gedood
Mussa ontstak in grote woede en riep zijn vrouw in verwachting
zij had zich verstopt in een andere kamer
zij was bang en antwoordde niet
Mussa nam in zijn woede zijn lans en stiet door de wand van de kamer
de vrouw schreeuwde en stierf toen Mussa binnenkwam
Mussa was een rijk man
een magische levensvorm ging het kind voor binnen zijn veld tot het wezen
verweg gelegd door eeuwen van type langzaam ontvouwd werd door wat het
deed door de tijden
een vertelsel
een sprookje
een legende
mensenlevenlang uit alle landen der aarde waar de kinderen omgingen in
goed geloof aan de ogen het zien en de oren het horen
van de priester het doen bezeten
door de koningen verhoord tot daden van vuur
tot een zuil van droom in de slaapsteden der ouders
gelegd in de loop der dingen met de open mond van jalal uddin rumi
op de tred der offerschalen met het oog op de handen het offer
tot het zien van de zig-zag gang der wereldbergen
tot het document ter verdeling der schulden
het onbegrepen vaderland in de knikkende knie van de wanhoop
de koningsstoel van brons groen bezeten
het water ‘wij’ stoomt het bloed in de horden
de hemel wordt gestut door een hoofdopgave
de wereldouders zijn plechtig tot schouwspel gezeten
de kinderen worden geslacht uit ieder huwelijk één ten voorbeeld
de moeders bidden het motief van hun leven
de man motiveert met een steenworp de omtrek der akkers
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de handeling bouwt een mysterie
het mysterie vraagt een tempel
ik ben dus is de wereld
het drama der kosmos voltrekt zich in grote lijnen tegen de woongebieden
de mensen bidden het tempelfries vol beelden
de broeders overhandigen de kannibalen hun hoofd
dan weigeren de tovermiddelen en schudden de kannibalen nee
de broeders gaan opnieuw gebukt onder hun hoofd
zij gaan over de aarde en steken de erven in brand
in de bossen vluchten de kinderen en spreken vreemde woorden uit
de bomen spreken vreesbevende architectuur
en de kinderen gaan de aarde ondergraven tegen de voetstap der broeders
tot valkuil en echo
het hart van de derde
en het huis van de kinderen
en dan zijn de voeten te groot van de jongen
en voelt het meisje zich lelijk in haar benen
en staan de groten te kijken
en is alles niet goed
en niemand der groten ziet iets
en de kinderen tellen hun jaarringen door de wervelkolom
en het klein te klein
en het groot te groot
en alles mis
de ouderen drinken plechtig het glas van verbod leeg
over de straat gaat de auto
en vloo verkoopt manufacturen confectie en beddegoederen
en pothoes ook
en de bakkers stoken takkebossen
en Moolnkamp rijdt stroo naar reiderland
en 's avonds gaan de kinderen der boeren dansen midden in de week
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en 's zaterdags dansen de arbeiders en drinken bier
en de meiden vluchten in de donkere bouwte tegen het stroo met de kerels
in de stallen de beesten te uit en te na worden gedaan
en Rieke gaat trouwen
en Geeke ging dood
en de klokken van 't toorn sloegen twaalf duistere slagen
en het land ligt stil in de open schede der akkers als een tegenwicht tegen
de hemel
waar alles gruwelijk is en groot
en het kind alleen is in zijn kleren en ziet van de duisternis de gebaren
en zich de aap van alles voelt en hoog in de droom een generaal uithangt met
het kromzwaard dat de wereld maait en leeghaalt en opzet de woning zijn
wonen in de woestijnen grote voeten die zijn weg gaan tot bar gesteente
van vallend puin om hem heen en zich opricht en schreeuwt tegen de nacht
van dit leven dat in hem is onbekend en wetend de grote dingen die gaan
door de handen der mensen groen en dik belegen waarin zachte sterren
gesmoord de lijnen laten zien van nooit vermoede wreedheid en de angst
in de keel legt tot appel onverteerbaar en verhaal onbegrijpelijk dik tegen de
dijk van zijn huid dat het water doorlaat en zijn bed doorstroomt en hem
koud legt in wit en de kist doet zien en de zwarte wagen en de nacht vol
geluid gooit hoog boven de huizen vol instorting van dak en aankomst van
gestalten zwart onder het hooi en grijpend met de dodelijke mechanica
van het hoofd morgana uit een vreemd land die de scalp aflegt zo op het
natte laken en zijn gezicht ontstellend in geuren legt de adem beneemt
tot de val uit het bed
dan komen de ouders
de ouvrou kwam altijd en zei het lieve woord
zij had een heel leven in haar handen en om haar lippen een huis
dat legde zij over het kind
en het kind zweeg en lachte en sliep
en de ouvrou ging niet dadelijk en keek
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zij zag kinderen en het kind de moeder van dit kind
en de oom kwam naderbij en zei kom het slaapt
en de vader verweg ontving een brief waarin stond dat het kind goed groeide
dat het gauw naar school zou gaan en een driewieler had gekregen
hij rijdt er het hele dorp mee door en iedereen kent hem en heeft er plezier aan
de vader las de brief zeventig maal
en het land ligt in zijn geweldige hemel en drijft de ruimte uit
de vader geeft les aan de kinderen
en de ruimte slaat schut en bouwwerk op en een ontzettend binnenleven
en de vader ziet alleen zijn kind getekend
en het binnenleven gaat de geschiedenis na en schudt de mensenhuid
en het getekende kind gaat lopen
de mensenhuid rimpelt onder de adem der ruimte
het lopende kind loopt zijn klas weer uit
de ruimte ligt op de kaart bestorven
de kinderen zagen de kaart door Groningen Hogezand Sappemeer Zuidbroek
Scheemda en Winschoten
grote gemeenten
en de vader legt de stok met de aanwijzing neer en kijkt uit het raam
door de ruimte er achter gaat een vrouw
de beeldvrouw van zijn handen
zijn hoofd knikt en stelt een leegte voor zijn ogen
door het licht alsof zij nimmer sterven zou
de kinderen zingen automatisch de kaart Wildervank Stadskanaal Ter Apel
ik zal mijn zuster schrijven over mijn kind denkt de vader
zijn hand neemt de aanwijsstok
nu Limburg zegt hij
en hij ziet de opgebroken straat midden in zijn leven
en de brug
een zoon die de mensen zal spreken
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het kind loopt rond op een afstand tegen de wanden van de grot door het
geografisch gegeven van zijn ogen en het gelooft aan de voorstelling en de
gedreven eigenzin bouwt in de nacht een droomschalen wezen dat licht geeft
door de ouvrou heen naar een beeld dat wel kerkraam is en lichtval met
een draaiende wereld en overdag als alles weer doorgaat worden er auto's
gebouwd en bonen geplukt en is er iets met de vrienden dat gevecht geeft en
een stilstand koud in zijn bloed een onbegrijpelijk blind punt dat in zijn
ogen staat als een boor en alles de dood wil doen om het heil van de huid
voor de dramatiek van een gezichtsvlak dat hij zag door dagen en nachten
heen en waarvan niemand weet want zo eigendommelijk ligt het achter zijn
ogen en zonder genade maar met de blote angstvoet geregeld gaat de school
als een Tuareg door zijn woestijn onder de druk van wat open boven hem
is en de tegendruk van heet zand om het wonder het water dat de dimensie
heeft maar nu diep in de grond van de phallische bergen ligt gemijnd
onderdrukt overwezenlijk tot vloeibaar edelsteen verschaald onder het
fatum zo lot zijn woestijn
die de voeten gaan
over een geribbeld vlak
waar de aarde scheurt
met niets aan dan zijn kleren
die versteld zijn en netjes en geen woord in het oog van de buren
binnen de zorg der vrouwen vol muurliefde
en het eventuele schoolgaan temidden van de rails met de knikkers tussen
de bielzen waar de tram op rust
zo lopen de kinderen door de steencultures en langs het straatverkeer
in de zonsopgang van verloren woorden uit de nacht
toen het toch duidelijk zag
maar op het bord staan andere dingen en de stem van de juffrouw zegt
glaswerk over de banken
schriftelijke bevelen gaan om de woorden staan die aap noot en mies heten
ook in de stem van de juffrouw
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glazen mensen hoe het leven zou trillen weet het veel dit kind die kinderen
op de banken gericht binnen een vreemde gisting die nog niet hetzelf is
maar meer landgoed en pels vol ingang van wijde mouwen onzichtbaar vaak
van de juffrouw van halfzijden stof zo tegen het het zwarte bord als zij
tussen de cijfers en woorden de sinterklazen tekent die uit Spanje komen
met de stoomboot zo het kind de metalen hoofdbanden gaan knellen
tot grote gemoedsbeweging en onbegrijpelijk verlangen vol hondsdagen
zodat het wel papier zou willen maken zoals in de hogere klas beschreven
wordt met de kinderhand een lopend schrift de op en de neerhaal zonder
beving van persoonlijkheid maar recht tussen de richel met de kustbewaardersogen aan alle kanten die de bezige hand zien
en buiten vliegt de ekster
een beest waarvan het verhaal zegt dat het zilveren theelepels steelt
zo uit de huizen der mensen?
dat is een vraag
een brandende vloeistof met beeldvorming want de huizen zijn dicht en
een ekster is bang voor een mens
dat zegt de oom die het land de dieren en ook de vogels kent
en de ridder dwaalt met het mengvat dat is een heilige graal waarin
het bloed der jaren de kleuren legt vol regenboog en gesternte
en de spraak van alle mensen en dat de beelden van ver over de aarde geeft
met vreemde namen in onbegrijpelijke taalvorming en trapsgewijs bespoeld
tot vruchtbare huerta tegen de grijnzende tanden der droogte die allom
de landen verdort binnen het woordverbruik dat geen toekomst geeft zonder
de levende tong die ligt boven het strottenhoofd alleen in de warmte der
menselijke mond gevoed door de trant van het meinedig bloed
zoals het vloeit door de mens tegen de regels van de mens
en zoals het kind hoort van de vrouw met schoone wangen maar grijze
haren vanaf haar kindsheid
zo door de witte kalk van boven het krast de tekening die zwart wordt
en tevoorschijn komt met het gelaat van voorwereldlijk dier die de taal
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omdraait der volwassenen en tot spookbeeld heft de poot met de klauw
door de helder gewassen lakens die hangen op het rek in een donkere schuur
waar het wit dramatisch bewogen nogmaals gestalte geeft tot de opengesperde
muil van het monster dat grenzeloos leeft en geen muur teveel is
maar zich verheft plantaardig zeker uit de dichtheid van het zwarte water
zijn vormeloze huid precies geregeld aan een dichtgeknepen kinderoog
later het kleefmiddel voor gasbuizen
en de gekorrelde massa bewegend metaal onder de loupe
de natuurkundige regel binnen het tekenkrijt safe aan de bewegende wand
van menselijk mineraal
of de mist die ligt over laagland waaruit de knotwilg komt aandrijven over
water en de daken der boerderijen vol schip zijn en het kind verdrinkt in de
oceanen grijsheid waardoorheen het door alles loopt de verkeerde huizen
in en uit tot de stallen en bedden en onder de buiken der paarden die de
snuivende onrust de troefkaart het hart leggen
zo wordt dan later de snelschrijfkunst uitgevonden
en de mathematische zekerheid
de zedelijke beginselen in de ruwe hand van de ijver
voutn veegn mien jong
klomp'm oet in de kaomer
bord leeg eten
nee de bromjeude bestait nait
en bie Broekemao den?
toen hij lag in het hooi het gezicht van een neger de lippen rood en
het mes in de mond met de stem van zeven geesten
ik zag hem
de ouvrou schudt het hoofd en lacht niet
er bestoan gain geest'n, mien jong en ze magg'n die nait baange moaken
hoe stond de hemelkaart der geboorten?
en waar de vrije school?
nu gij ziet het resultaat van mijn mystieke kracht, las het kind
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niets dan stof en stenen in de woningen der mensen
met de stille wonderdoeners der kinderogen
en de oude vrouwen later met de verschrompelde borsten in de gouden
tempel der eeuwen
een springtouw inspring de boog gaat in
het heilig koord der brahmanen
uitspuit de boog gaat uit
uit de grotbibliotheken van Nepal en Thibet met het menselijk hart de berg
waarin de heilige man woont uit Toda door een vrouw begroet geknield
en de drift in de zang: vogel kom er maar uit waaruit?
hendrik lacht en zegt het woord
de meester de tovernaar keert zijn hart om tot heilig teken
de moraal krijgt teeltkracht onder de brons der oogharen
flauwe vonken genegenheid welke hem gelijkstellen aan het redeloze vee
een vies woord, meester
en hun armoe draagt alles mede
de ouvrou hoort het woord en zwijgt en lacht zonnewetenschap in het kind
zij zegt wat het kind leest: inboorlingen van de geestenwereld die nooit
in een menselijk lichaam gewoond hebben
het ontziet rotsen noch bergen
wat het raadsel is dit lichaam waarmee het loopt de meester en hij en
de meester die kent en geweten en het kind dat gaat door zijn vlees de ruwe
hand vol mallen ziet draaien binnen het schaamrood van enkele meisjes
die de heuvels der heilige dagen gaan dragen en het oog trekken gewoon
op straat en in het spel van vader en moeder die de weg gaat of all flesh
zoals het later leest dat kind dat de meester verkeerd heeft leren weten en
niet het vergrootglas begrijpt en de zonnestralen die daardoor geuren maken
die je maar wilt
dode vogels het leven in
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maar meisjes cijnsbaar aan de kroon
het andere sprookje van de prinses op de erwt
wat er in de erwt zit dat de onrust geeft en in het meisje dat dat overleeft
was de juffrouw ook een meisje en hoe toen?
misschien was ze de hemelkaart vergeten
hoewel de dominee zei dat niemand naakt ging en later wij staan naakt
voor god
mag dat?
er is paardehaar, kippeveren, konijnehuid en mensenhaar
maar mensenhaar zit niet overal
bij grote mensen wel, zei de schippersjongen
wat doe je?
ik maak een schip dat van mijn vader een turfschip
met zwaarden?
met zwaarden en een zeil
een ijzeren schip
die zal zinken, zei een boerenzoon
mijn vaders schip zinkt ook niet
ijzeren schepen zinken nóóit, zei ik
hebben ze overal haar, vroeg Hendrik
schepen hebben geen haar
wel, en ook teer tussen de planken
ijzeren schepen hebben geen haar nodig
nee, mensen, zei Hendrik
heb jij al haar, vroeg de schippersjongen
Hendrik lacht, nee mijn vader
moeders ook, riep de boerenzoon
Dien moeke is dood, zei Hendrik
daar is Geeke!
Hendrik lacht met zijn mond en de ogen half
zou Geeke!
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wat doen jullie
een schip zonder haar, zegt Hendrik, bouwt Eppo
mââl schip, zêgt 't wicht
scheep'm hebb'm zeil'n geen haar!
wel! tussen de planken
dit is een turfschip, zegt Eppo
tussen de benen, denkt Hendrik en zegt, Geeke kom wij gaan naar 't water
Eppo komt wel
Geeke gichelt
't schip is zo klaar, zegt Eppo, wacht even
in Samoa gaat alles anders en zijn de meisjes schepen, las het later
met een mast er op en een zeil
kom, zegt Hendrik
de zwartvoet indiaan met de briesende mustang, schreeuwt de boerenzoon
over het water gebogen staan zij en zien de donkere moeder in hun gezicht
wat is water, zegt iemand
het schip drijft er op
het vaart
Hendrik gooit met stenen
Geeke gichelt
Hendrik loopt weg
Eppo schreeuwt
de boerenzoon jaagt de mustang op
Hendrik te water
Geeke gilt
wat is water
Hendrik schreeuwt
het is drie meter
het is zwart
help!
tot aan de hals
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de mustang maakte in zijn ogen het beeld van het water en sneed een
vierkant en hief het uit
het zwarte haar van Hendrik
Eppo liep in het riet en legde over het water een weg en liep met zijn ogen
geen schipper kan zwemmen, zei zijn vader
Geeke liep een weg naar huis
het zwarte water nam een mond aan met de tand van vis die dood staat
in meters modder en de voeten van Hendrik
Hendrik zag een zwaar wonderland en het haar dat de huid bedekt en hij
at de vis onder water
een grote vis en blauw
en het speelde regen in zijn hart en boog om zijn hoofd
dat de wondere dingen ziet
vol avontuur en marmelade de oranje van zondag die de moeder de boterham
legt en de adem die de vader over de tafel van het begin blaast en zijn voeten
zo lood in de schoen van de morgen die de school de deur opent en
het licht uitdoet
wie het licht uitdeed?
tegen het water staan de dijken
op het water staat niets
en toen zij hem zagen en gaan over het water wandelende zonder een spoor
beving dit hem met schrik
drink mij en ik geef de tekening in het oog der eeuwen
maar Hendrik sloeg de vis en de vis nam water in
de vader van Hendrik sloeg Hendrik op zijn blote billen
Hendrik bleef koud
Eppo zag dat Hendrik geen haar had waar hij zei dat grote mensen haar hebben
hij had geen haar dacht Eppo
nu komt er een zielenvoorstelling die gaat van het water uit omhoog tot
de reiniging die de voorschriften opleggen
het lijk van een aanbeden opperhoofd
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daarachter de vervolgingswaan die de boom de grote voet geeft
de boom gaat groeien binnen het cerimonieel
niemand raakt iets aan dat het oog
de totem taboe geeft besmettelijke ziekte weg
een oud man trekt aan het klokketouw der graduele verzachting
er sterft nog een paard in de mustang
de kar trekt langzaam voort onder een plat van klepels
het dwangverwijt rijdt in het eerste rijtuig
geen kind meer bij het water
zo staan de kinderen gebogen over de moeder van het zwarte water
met het gezicht van een licht uit de bodem de geeuw en het gat
van een voortijd met het beeldende schriftteken van vader
de vader die de zoon draagt in en uit de wereld het gezicht van de moedet
tot het totemeten bereid
zo is er de schaal
het menselijk gebit
de adem
en het gesprek om lepels en vorken
Hendrik gaat voorbij en niemand zegt iets
één paard trekt alles
de wormen der stilte knagen in de zwarte eierschalen der gordijnen
dat is de steenaarden gang in het geheimschrift geheel van dit dorp
dat de steenhouwer de namen grift
en zwart
en opa de lijkkoetsen bouwde en geld voor het kind
dat is het kind dat later een man opzet tegen de nacht en luistert
wat hij hoort van zich zelf
een straat naar de diepte
de factoren encyclopedisch gerangschikt in de elementen het bloed
tot filiaal generatie verheven van wat leeft in het erfbeeld
de miskweek ziet in allen
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de verhoudingen tussen die leven
dat opa de trouwkoetsen bouwde op de glanzende wielen
die de ouvrou aanbad
die later de klompen bewaarde onder het oog van het kind
die de tante eens paste en het kind zei Nee!
zodat de ontroering ging wonen in het oog van de ouvrou
een gewoon menselijke gestalte
maar wie de trap opging naar de zolder zou daar zien hangen het beeld
tegen de balken tussen oud hout zoals het geweest was en onsterfelijk
en verschuivend door de stofdelen gang van de tijd die sleet en verging tussen
de vingers een droogte zo groot en een ruimte vol korrel die de kiem en de
plant behoedde door de begraven weg der voeten
zo zag het later de mensen bidden
zo zag het de vrouwen gaan achter de toren gezamenlijk
met een acte en een vooropleiding vol raadsel
onherkenbaar in het geheel van de dag
steil verheven door de zodenzang der zerken
wat wij weten zeggen de bomen
wij weten de stem en het antwoord
uit de zevenhemel der duisternis
zei rabbi nachman
later zei het kind
later zei de vrouw tot het kind zal weten zal het spelen en niet weten
de vader leeft tot wat de moeder was
dit is analogie en verbondenheid met die leven en sterven
zij kweekte nog harder de bloemen die zij bracht
een graf is een perk uit de hoop van een bloei
wat er wederom opstaat is niet te zeggen, hoorde het kind
het kind nam zijn vingers en de vingers een stift door de morgen en
het stift drong de kalk der muren in en tekende een gat naar buiten
wat doet het kind, vroegen de buren
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dit is de ruimte, zei het kind
morgen ben ik jarig, zei Eppo en ik heb een nieuw schip een turfschip
net als mijn vader het zinkt nooit meer
en ik een stoommachine
en mijn vader een radio
met een echte baggermolen zoals die ligt tegen de bouwte
met de antenne op het dak mag ik
en er komt water in
dit schip zinkt nooit meer, zegt Eppo
volwassen staat het woord te lezen: niet naar het water
kom jongens naar 't water, zegt Eppo
en door de tuinen sluipen de kinderen langs de heggen en sloten met
het kloppende hart in de hand en het haar van Hendrik voor de ogen en
zij laten het schip weer varen en het zinkt niet
jaren later is er de natte straat met surveillerende agenten
ze trekken de wissels om van hel en hemel
ze slaan met hun handen tegen matglas
de jongens ze hebben gedronken in een wachtkamer
en wonen in een hoog graf boven de aarde
de zon schijnt er 's ochtends het eerst en daarna nooit meer
en 's ochtends zijn hun ogen gesloten binnen de kegel der adem
de meiden liggen over de vloer
nog de reflex van de trilling der benen
nog van elkaar en uit zich zelf
het platvorm geeft een schavot weg
hoog in de bomen hangen de knapen met verstijfde tong
om de tong zingen grauwe vogels een doodskleed
het geluid van de oren een systematisch riool
naar de zee, zeggen de jongens
op de schepen die nooit zinken, schreeuwen de vogels
dan valt het schot en vliegen de vogels weg
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op de belaste gronden van het hart rusten de schulden diep in de plooi
van de komende dag en geeuwen de vloek de radiohei in het schijnsel
van de middenstaande mensheid met de wanten aan in de winter en het
hoofd geleund tegen hetgeen bevolen wordt en doende de wereld een hemd
aan te doen dat niet past maar de huid bezeert van de teer draaiende aarde
en dit zonder kosmisch inzicht de regel willen leggen en de val van kometen
bevelen binnen brutaal plutoon de jubel en eerverhoon voor de kracht
en het harnas tegen het stromende water de woorden hun mond de goot geven
zo de middenstand die de straten beethoven noemt en de kroeg gouden ridder
en kraanslangen verkoopt in een papiertje
niet bloot meneer
als het vel is gestorven bouwt men er een auto om heen
en het rijdt
met blikken jassen en schabloonogen
het knikt god zij met u verrek aan de weg
zonder geld is niet te leven
die geld hebben kunnen niet leven
daardoor heen gaan de kinderen die op hun broek moeten letten
ja in de benen
het nee bovenmatig verhersend
die bedorven zijn en de bakker niet groeten
de melk is een schijnsel binnen een beker
de koe woont buiten bij de boeren
boeren zijn mensen die hun handen niet wassen
hun huizen stinken
en in de Beethoven straat ligt het lijk Ludwig
door de tram overreden gestorven aan de voeten van Bleke Bet
de kinderen kijken en zien een dode man
de middenstand zet een cordon op en behoedt het kinderoog
zij zegt: zie een draaiorgel hoe romantisch
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een schutting legt het verkeer stil en brengt Ludwig binnen
de mensen staan als broeders tegen de dood
zo zingt de middenstand vol toonkunst
muziek is een gave voor kinderen, lispelen de binnenkamers
de aspasionata klettert tegen de muren
om Ludwig hangt de regen van een verlate apotheek
en dan gaan de opperpriesters van het verloren brood om mensen en
kinderen staan die de rook bezitten en de verblinding tot in de kinderspelen
en draaien de munten om en om en leggen toreutische kunst
in goud, zilver, brons, ivoor en edelestenen op de drempels der scholen
zij kunnen niet ingaan
zij spreken de kosmische termen rommelebossie rommelebossie issidissidou
in de waarschuwende ratel de melaatse komt
in het ontvankelijkheidstijdperk
van zeven tot veertien
jij bent hem ik tik je
ze tellen elkaar af binnen de ban van de kring
de gezichten zien iemand anders
rommelebossie rommelebossie issidissidou
tot isis ik tik je de bezwering verlegt
en het heelal wordt beschreven met mathematische taal
jij bent de bok en wij springen
de moeders kijken en keren hun ogen om
wie bespringt en besprongen wordt
Eppo door Eildert en Udo door Geert
tot de knikkers tevoorschijn komen allen tegelijk van alle kinderen
knikkertijd ik zocht een hoepel maar ze liggen waar de hoepel niet is
tussen de tol de hoepel het springtouw
wij willen knikkeren
en er worden overal gaten gegraven en met de vlakke hand wegen gelegd
en de knikkers rollen over de wereld
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en de vrouwen uit Athene bikkelden op de trappen van het Parthenon
het ronde in de handen en voortgeschoven binnen de blikken
en wordt gewonnen en verloren
rommelebossie rommelebossie issidissidou
de Mephistovraag gaat rond
er wordt een wereld tegen de wereld gebouwd
de vliegers gaan op in weer en wind
bokbokstavast
de ratel en rommelpot en kipkapkogel
een geweldige pyramidenstad onder de voeten der kinderen
uitgestrekt door de bezwering van de geheven hand
zoals de man later staat in een licht en het mes trekt en keelt wat hij liefheeft
binnen de ring der seconden onder 't toezicht van een geweldige uitstraling
zo zijn Eppo en Albert en Udo
het gespannen gelaat primitief in het wit gelegd van de verticale snede
zo het ritueel van de kogel die de kogel raakt binnen de druk van
de kinderhand
met het oog gericht
de vuurgoden lachen grauw alom en alleen
de beren lopen om en de kinderen graven een gat ter berging
in de extase van het motorisch gestel
binnen de angst van een groot daarbuiten
jij bent hem, schreeuwen de kinderen
dit stelt niets voor het betekent alles
rommelebossie rommelebossie issidissidou
in de vreemde landen van hun namen staan de kinderen
in de vaas non plus ultra
met dit epos humaan in hun handen
tegen de ramen der geborgenheden in de raadselrichting der wegen van het
gruwelijke spel de opveer en daal door de gang van de zwarte man die daar
gaat voor zijn ogen de spiegels in zijn handen het orgel met dagwerkmuziek
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door de goten voor de huizen waar het nachtdak woont de man modderman
met de liere door de dorpen der dagen langs de geworpen stenen en de
opstaande palen in het smeer van de weg en het slijten van de handstaande
zwengel de drieëenheid man orgel en hond de modderman met muziek voor
geraniums de zwarte man met de modder muziek die de mest van het lachen
levert vanwege de blindheid die de draaiende arm lengt aan de kletterende
ladders der noten opgericht in het lied:
we have no bananos to day
en dan komt de sinasappelkoopman
nog appelsien'n juffrouw
nee?
dan komt die man later terug met kuikens in dezelfde mand
in het ik en het onbewuste zijn het allemaal hennen
een oosterse prinses in een auto rijdt voor
zij stapt uit en vraagt Menno de weg
Menno stottert en krijgt een zuurtje
Menno zegt de weg aan de prinses
zij is zo oosters en zo hoog wit aan de slapen
Menno kan die nacht niet slapen van weerlicht uit een mensenberg
nog jaren later komt zij terug zegt hij
zij zei tot ziens ik zie je weer
zijn vader had alles voor hem vertaald
ze zou hem een sjaal sturen van bedrukte zijde
de oosterse prinses liep met een lamp in een wonderland, zei Menno
dat staat in een boekje
voor en na is zij prachtig geschilderd aan de muur van het donker
dan ligt Menno met Menno in lakens en probeert turks te praten
zij spreekt tot hem van de hoogzedelijke gewoonten der bomen
en waar de kleurstof der wangen gemaakt wordt
nog dertig jaar later leest hij er de samedi-soir op na over het fabuleuse rijk
van de koningin van Saba
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onder dit portret is er geen teken van leven dat hij niet verstaat
hij is piloot geworden en vliegt twee keer per week over haar land
hij wil er nog eens neer storten en doodvallen
in de koningin van Saba de oosterse vrouw die stopte in Beerta
nog jaren is het zwart voor zijn ogen en ziet hij draaiende molens
maar het eeuwige leven zit in de boeren hoorde hij later
en de regen die de akkers de mantel legt
de akkers worden geploegd tegen de horizontale bui der seizoenen
de man het paard en de ploeg en witte wijven in het donker
de gestalten uit de verse aarde gaan vreemde kleren dragen die de dreiging
leggen en souveniers uitdelen voor een heel leven uit de onzichtbare luidsprekers
in de geopende mond van de nacht over de hoofdweg en de drie dwarsstraten
op ribbesnik en de kolossus ale ale
met de dode vis aan het hoofd
als men terugkomt in zijn geboorteplaats
zo staan daar tegen het handvest der ouders geleund de kinderen tegen
de wereld met de ratel en klos en de plank vol noten in de handen de kogels
in de ogen de meetketting gespannen om het dragend gedrag van de
vader en moeder het voortleven hoog in de draagband hun lichaam
de natie staat te kijken en doet eigen werk
in de paleizen des doods staan de kandelaren opgesteld
over het land rijden de wagens vol koren
boeren mien jong zijn onze vijanden, hoort het kind
de rijken zo gonzen de aarden handen
zonder de boeren is niet te leven zeggen de boeren
het opmeten gaat door en in de volwassenen worden de meetstokken gezet
en de waterpas gelengd en het peil vastgesteld waarin de eer en de ridder
het scherp van hun schot leggen en de trots om over te leven
zij staan als jagers de kinderen aan de kant van zich zelf
later de zelfkant binnen een hangend spoor
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zoals het meisje Miena van overal naar de draad loopt te zoeken
en zegt ik ben de naald kwijt en het stuk moet af en omgezoomd
en het stuk is mij de baas en groeit uit me zelf over mezelf heen
en de mensen gaan mijn figuur zien en wat moet ik die ik ben
en de naald en de draad kwijt ben en de draad tot leven zie komen ver
over de lege holte heen tot dat kleed dat de schaam in mijn ogen
legt en de dweil over mijn ouders die niet mogen weten van wie ik
niets mocht weten van wat ik te laat weet
dat hierin nu de vreemde dieren van vroeger moeten gaan opstaan,
zo zei het meisje
en de dokter geen volkstaal meer spreekt
en ieder een rol heeft ingestudeerd
en de angst knikkers op tafel legt vijf stuks die in vier gaten moeten
gemikt
in ieder gat één
er mag geen knikker overblijven
vroeger al kon het niet zei de man in de nachtstraat
ik heb het nooit gekund
alle duiven vlogen me altijd weg
de geselstoeten zijn over het land gegaan en vielen de huizen binnen
er stonden plechtige en majestueuze driemanschappen op binnen de kinderen
zij hieven de handen ter bescherming der ouders
zij sprongen de broeders na in het water en riepen om hulp
een man kwam voorbij soms die zei: mensen luistert
dit land aal dit laand maakte god
maar de mensen de steden
en de duivel de dorpen
en achter de gordijnen stond de jeugd voor ezel te lezen
werd de jeugd bij de bok gedaan
werd verpest, zei de man
is de pest, zeiden de armen
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ze hebben ons huis voor ons gebouwd met rechte luiken, iedere kamer zes
zes planken is genoeg om een doodkist te maken, zei Aukus
moeke Hut schonk koffie voor haar zonen en dochters
voor Albert Jan Reintje en Kier voor Corrie en Betje
in de hut van haar leven de warme ketel van vier koeien
en ze zei ik hoorde hij is nu in Spanje
en hij zei ik zal jullie nooit vergeten want ik bouw van mijn leven een
schildering aan de wand die staat loodrecht op de aarde van mij
die de mens is en rechtopgaat
daarvoor reist het kind door een gruwelijk land waar hem de rauwe
vleesklappen voor het gezicht worden gehouden en de droom levensgroot
gaten boort door de dagen voor de rijgdraad
je taal moet je goed leren, zei de meester, met d en dt
dank zij de ddt konden onze troepen de Jappen omsingelen, las het later
de rijgdraad dat zijn alle voorstellingen door het boorgat en de olie spuit op
uit het diepste der aarde waar het hart der mensen wordt gekookt en
de moeders op wacht staan en later de meisjes zijn
de jongen sprak tot het meisje de plechtigheid hier is een appel
in de nacht kwam zijn moeder de kamer binnen maar droeg het hoofd van een
rode wind en de tong van wit gloeiend ijzer en in de handen lagen de
tafelmessen voor alle kinderen een
onder het bed een dode man rammelend met een ketting
vele gezichten gaan open naast elkaar en schuiven ineen tot masker
dan komt de verdeling der massas binnen een angstwekkende architectuur
de kinderhanden bouwen de dag vol met gekleurde stenen en knippen beelden
uit de krant van abe en soldaten
achterop staat de dienstplicht
voorop van moore een moeder en kind en een organisch leven
en veel verder ziet men de mensen gaan op sandalen
maar de heilige Theresia schreef in zich de innerlijke burcht uit
door een poort van bidden tot de staat der verlichting
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misschien moet hij wel ingenieur worden, zei de dominee
hij bouwt al auto's van zijn mecano
ik wil een mallemolen, riep het kind
maar de weg der volmaaktheid is een vrij innerlijk
kijk zei vrouw Klamer ik had een dochter die nu dood is en die is jarig
op dezelfde dag en hier heb je een koekje
dat was een winkel vol verf
en ieder een lekebroeder met een beschilderd hoofd
de handen legden de gesel zacht over de rug van het kind
dat kind is dood en dit kind leeft
uit het kelderluik in de nacht kroop een man op
met een hoofd van zwart haar
ik ben de bezoeking zo zei hij want jij leeft en dat kind is dood
de gereede huisvesting van de Boze
maar de vrouwen strelen de ruggen der kinderen en leren hen rechtopgaan
de broodvruchten worden rondgedragen
en de gewijde geschiedenis van de mensheid begint met een lusthof
de kinderen spelen krijger
er zijn er die in één dag heilig worden
daarna wordt er beeld geworpen en staat Eildert als de biddende jongeling
op een molensteen
Fokje is Juno
dan spelen ze vader en moeder
door de tuinen waait de geest van verborgen handelen
de roep van de thuiskomst staat in rode hoofden onbeholpenheid
Juno nam tot zich de biddende jongeling
het gebed werd niet verhoord
hebben jullie weer aardbeien geplukt dat mag niet ze zijn nog niet rijp
je krijgt pijn in je buik
in de nacht schreeuwden de kinderen om hulp
ze hebben aardbeien gegeten en ze zijn nog niet rijp zeiden de ouders
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en de kinderen zij buigen over de aarde binnen de voedselketens der stille
steden en in opdrogend water en worden getest op het draagvermogen en
zij willen een enorm rijk bouwen van gekleurd linnen in de randgebieden
van leven griffend de tekenen op de rotsen en wevend van eer en roem met
een middenazies hoofd en de oudheid van syrische vachten op de heilige
plaatsen die zij aftasten binnen de huid van hun vingers van vreemde olifant
gestapeld op de rug van de hemel met lading en inval en majesteit van
grote koningen vol beeldmotief en periodiek en gracieuse vormelijkheid van
bloemen die de miskelk geheven hebben uit de afgrond historie-diep in de
worteldoeken der blikken
zo de kinderen zien zij elkanders lichaam
harpheilig het slagwerk in
van de groten
met de vinger de vingers en het vingeren
met het woord de woorden het woordje
de zeepaardenparing van jongens met jongens
en de dubbele wolk woldik tussen alles
als satijn verrijkt met zilverdraad de dracht van de koning
met rode kleren op de huid van Layla en Majnan
in de ogen de devote plaat vol flagellatie
met miniaturen weedom
en de veranderingen
de gedaante verwisselingen van de heilige georg
maar Bosporus, zei veel later de meester betekent: drager van ossen
binnen de bordelen veelheid der ogen
de kinderen terneer op de aarde
zij bidden tot god-weet-wat-en-veel
binnen de boulevards van handdrukken en de inkomende wijn van de ouders
die liggen geknield voor het beeld van zich zelf hun kind
over de zwarte aarde vol tegenspraak
met de versteende gewassen in het wierdraad van willen
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rookdragend zijn zij
zij zouden de heilige kruidkunde
de leer van planten steen en rune zouden zij lezen
zij liggen met de kinderen terneer over de aarde en heffen de lege handen
genadebeelden richten zij op in de nachtval
moeten de kinderen dan waarlijk geslacht worden?
met de moord op het lam?
is er geen vrouw genoeg met de zon bekleed om het beest uit de aarde
te vertalen?
als historisch document
als godsdienstig manuscript
als een glazuren oorlog vol oostersarchief
als misgreep
als ambtelijk orgaan
of: feestgewaden, omslagdoeken
voorhoofdsbanden, navelknikkers
reukflesjes en voetringen
voor den tronk
dat de stichting ligt over de heilige bergen met een leerdicht voor ouders
binnen de ketting der afhankelijkheidsverschijnselen en de voorwaardelijkheid
van al het ontstaan
wij moeten gaan graven afwateringsgootjes, schreeuwen de kinderen
fluisteren de ouders
want waarlijk ik schreef brandpunten vol homocentrische bundels het visuele
beeld van het kind in de nacht der gewoonten zoals het zegt:
daar staat de vogel die het ziet en in zijn krachtveld staat
en zegt in de nacht uit het bed gelopen:
vader ik ben de lijmpot kwijt en waar zijn de letters
en de vader breekt het boloppervlak van zijn ogen die zien de dag in het bed
van het kind en het de lijmpot geeft maar niet de letters die de dieven der
duisternis hebben gehaald om tot wraakbeeld te smeden voor later in de
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lichtsterkte van de rechtlijnige voortplanting en de grillige invalshoek van
gehoorzaam en opstand
en later wordt dit kind verplant en vindt de letters terug
het zet ze op de geladen bal van zijn hand
aangeraakt in zijn oppervlak door de magische sobri die zegt:
kneed het tegenbeeld
bouw uit de letters een wereld
het kind stak de meester een pen in zijn stoel
de ouvrou schudde haar hoofd
de buren spraken over de balie het kinderschavot dat staat in het recht
dat heeft zijn beloop van voeten vertrapt met bloed bespoten tot beeld van
afgod voor de angst en het kookpunt der kookpotten regelt waarin het kind
de kinderen de mooisten ter wereld worden geslacht voor het doelloos
oog van allen die de oren gestopt met justitie de glazen doofheid verlenen
tegen de slachtvelden magneet van de doode kinderen die niet op mogen staan
die daar liggen in het geladen punt van hun hart en de hoofdwet
verkondigen
gij zult niet doden!
en manolete staat op jaren later van de stier en buigt zijn hoofd
en in hem spreekt de stem:
ik heb een mens gered het zand der dingen die door de handen gaan
ligt in korrel tussen de vingers
in astronomische grootheid verrijst uit het kind de mens in de doorbuigende
dagen van dit leven onder de kritische druk der meesters in de kringloop
der nuttige werkingen de processen der openbare lichamen en de kracht der
schifting neemt kleur aan in de lach en het leed van het kind
dat werd verplaatst
dat ouders kreeg
de vader die wachtte al jaren
en de moeder die niet wist wat zij kreeg
en het kind dat zei: ik maak een bioskoop van een kist en een wekker
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dat is een voorwereld waarin de ouders het hoofd buigen tot de trillingsbron
en het hoofd schudden van ja en nee
maar twee maal twee blijft vier
dat is geleerd en geschreven de wet
het kind kijkt op en vraagt drie klosjes
de moeder geeft
het kind spreekt het woord: Iens
er wordt een ster ingeschakeld en een arbeidsfactor
het kind is wind onder het oog der ouderen
eerst je frans dan spelen en om vijf uur thuis
en binnen het huiswerk ziet het kind een zeemansverschijnsel en een gelijkrichter
en wandelt alleen door de donkere ruimten der stof naar een nacht
van woorden
het nadert door de zwarte droomschacht der gewoonten tot het
onmeetbare punt
de afstanden staan langs de weg en meten zekerheden
de maat van de mens in het land is moeilijk, zei het kind, later de man met
de geopende hand tot de kreet van gemeenzaam omdat een vlak land
hem het gelaat tot het einde opensloeg en trek op het lichaam verkreeg
het hart hangt over de kinderen, zei de moeder
en het kind schreeuwde in de nacht een hooglied vol onderwereld naar
een liefde die op de drempel bleef staan van het zichtbare licht binnen
de ring van de eerbied voor ouders om de ringdijk der stad van zijn ogen
de ontroering
een hartstocht
een liefde
een opstand
want de kinderen zullen hun ogen in hun handen nemen en opstaan
tegen hun ouders en zij zullen beter weten en de ogen vergooien
op de plaats van het witte blindvlak
er zal gevloekt worden

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

471 (75)
men zal elkaar in het hart vervloeken door de liefde heen
met geknede aarde de mond stoppen tot het ijdele woord
de lippen wijdopen prestige
de fouten zullen een muur in de uitspraak bouwen
zij zullen elkaar niet verstaan
binnen de angst van zich zelf
dat is het toonbeeld der aarden gang met de ploegscharen
traagheid op stenen eenzaamheid
het verslijten
zoals het staat dat de moeder weent om de weg van het kind
die het de luier legde
voor de warme huid onder de adem goedertieren
en nu de dankbaarheid
gij zult alles afleggen hetgeen u bezit
het ik moet vernietigd
binnen de zwaartekracht en de genade
want het geloof in het bestaan van de ander als zodanig is liefde,
zegt Simone Weil
het ik van binnen uit
of de verworpenheid van buitenaf
en dat er vagebonden en hoeren zijn met minder eigenliefde dan een heilige
dan de heilige ouders met de handen vol kinderbezit geknepen tot het
klein behoud van hun kracht in andere huid binnen de stem van het eigen
bloed tot het drama van de huiselijke kring
alles in het klein en het veilig
maar dan komt de ramshoorn drift die de regels doorboort en het staat
op soms in een kind dat de maat van de mens door hem gemeten zal worden
over het gehele leven op aarde binnen de speerworp der eigenheid
over de keukenlandkaarten heen door de muren der ouderliefde
tot een groot verstijven en schrikken stolt in de harde hand van zijn wil
en in vreemde formules vol emigratie
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dove moeders liggen hun kinderen te liplezen
in de vage noties van voorouderlijke landschappen
zeven ogen inspectie doen de ronde
een moeder houdt het mooiste kind van de wereld
dat ze eens van ons waren zeggen de ouders terwijl de kinderen gaan
in pak van staat en tijd met de stoplappen gevuld van de angst
en de portretten en het inktvissengedrag der muren dat ze volwassen
worden en niet weten, zei een vader
dat ze over het hoofd van zich zelf en hun ouders groeien
de krukken der registratie beven in hun zorgelijke ogen
de moeder houdt het mooiste kind van de wereld tegen de ramen
het kind ziet
een vuur gaat voorbij
de ouders voeden samen het kind op en trekken hun kleren uit en leggen
een vloer voor zijn voeten door alle gangen des levens en winden
de klokken van weerzien op
hierna verbranden zij de heilige boeken
waarin stond dat de koningen en koninginnen de oermoeders der
volkeren waren vroeger in het tijdperk van mensen toen de dieren
en planten de stem nog bezaten en zij hoog gelegen de daad deden
de ouders de oerouders der goden op pyramiden toppen vol lectuur
en overzicht ter vermenigvuldiging der kinderen
de ouders kijken in de spiegel
zij kopen lectuur over de groei der planten en katten
in de nek van het kind staat niets te lezen
van een poes
zij stallen de bloemen uit in de borders
in hun straffende hand staat de wenende ziel
het kind heeft de kat vermoord
de ouders spreken vreemde woorden uit het water diep van de psyche
de witte kinderen lopen rond met zwarte verbeeldingen
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in de scholen zingen de meesters en verklaren de wereldbol
in de passiemuzieken krijgt het dode woord een leven
het kind moet nog noten leren lezen, zei een moeder, maar het speelt
wel het is natuurlijk nog niet zo van zo als het zou moeten zijn maar
het speelt zonder de noten te kennen
op school leert de juffrouw de meisjes de kruissteek
in de hoofden der jongens vormen de meisjes een olifant met een koning
er op en een inkomen
een schildpad loopt voorbij dragend de zeven werelden
daar bij die duitse deur staan geliefden en zeggen het lachwoord
de hofsteden handen verrichten graafwerk naar een vuurkorf vol weten
in de kemenades van oude kastelen zitten meisjes te spinnen
de slotvrouwe komt binnen met de rookhoenders van haar ogen en
haar handen vol koppelkoren
in dier voege dat gezegd en geschreven staat dat de kinderen in gruwzame
groei tot eigenheid hun ouders het hart uit het lichaam eten nadat zij
het op hun handen gelegd hebben en gewogen en tegen het licht gehouden
en gestreeld en gekust en doorboord met de pijl der geboortestanden
tot een waag- en munthuis voor de weerspannige beet der tanden
en op de plaats van het hart van de moeder groeit een groot water
en daarin een vis
op de plaats van het vaderhart staat een koker op en daarin een werpspies
en een spiegel
nu wordt er gesproken in taalverlies voor de mythe van het verstand
een jongen van zeventien jaar wordt op schoot genomen door de moeder
de moeder streelt en de vader telt bomen
een beroepsstand wordt opgericht en besproken
gevleugelde dieren ruisen een verzetsgedicht in het kinderoor
ik wil niets worden herhaalt het kind binnen het lied na drie jaar
die wat worden werden allen iets anders
die wat zijn hebben de jankende hond van slaaf gelegd in hun handen
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de krukken der ouderlijke registratie beven
dat is meer een gedicht zeggen de ouders en gaat voorbij
zij kopen was en stoppen de oren dicht
maar zebra is boenwas voor de vloeren om het glijden te bevorderen
de loonschaal staat in dubio
het kind fietst door een hem vreemde ruimte het bos dat het kent
daardoor heen een rood mutsje
daaronder een rond hoofd met ogen
geen der attributen spreekt
het gaat tegen de leerplicht
op zoek naar het oererf
het verhaal gaat dat een ridder wijsgeer werd
Ramon Lull van Majorca was een ridder en hield de verbeeldingshand van
een mooie vrouw en legde in eenzaamheid van de vlucht zijn harnas af
toen hun ogen zagen hun ogen binnen de architectuur van de nacht in het
klimaat van groen water
je handen zijn maandraad
mijn hart is schrikdraad
je hoofd draagt bosvruchten uit de wangen in mijn hongersnood
de palissaden van je borsten
de vrouw verloor het licht in haar ogen en het wit werd zwart
zij ontblootte haar borsten
deze linker, zei zij, aarzelend, was ziek en is er niet meer
Ramon Lull schoot in zijn hart een leenman neer en zag een open plek
hij vluchtte
wooncultuur in onzalige bossen las hij op een schutting
hij nam de borst die er niet meer was uit zijn ogen en spreidde haar uit
zijn hand en wreef haar over een gladde steen tot doorzichtige kapel en
knielde in deze kapel en bad drie vloeken om tot een oermoeder en een beeld
en plaatste dit beeld hoog op een altaar en zette de kaarsen van zijn ogen

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

475 (79)
in de spijkers der kandelaren en stak zijn ogen aan in de ontstane nevels van
het oogwater ging hij zitten en beeldde de ene borst van zijn leven
die de vrouw niet had
de mooiste vrouw van de wereld
ik ben een kind in uw omkleding sprak hij door de huid van dit huis
de vrouw werd jaren later gevonden met een wondermolen in haar hand
zittend op de rots der verwering en de wondermolen speelde een lied in de
linkerkant van haar lichaam tot een grote borst uit de noten zwol
op de juiste plaats
dat was het huis van Ramon op Majorca en hij zag het licht
en de bevolkingen hieven de cognachanden hoog tegen de hemel en lieten
hun lichamen gaan in een feeststoet te water tot een groene kathedraal om
hen stond met een gouden altaar en daarop het rokende lichaam van de vrouw
Conchita die geofferd werd in het glazenhuis van haar ziende ogen
onder water
de dochter Conchita en de zoon Ramon
arabische nachten op de hondsrug der liefde
de kinderen lezen met hun huid als de ouders zeggen twee en twee is vier
zij zeggen dat is uit de rug van het zijn gesneden
als de mensen slapen en het kind waakt over het licht van het water
hij vormt zijn mond tot sacrale staat en leest met magie in zijn stem:
waar de kronen der bomen de hemel beroeren begint het te regenen
in de woestijnen paedagogie schilt men de lente
maar Theresias ziel telt met de blinde ogen aan zijn vingers de nerven
van een blad
dat twee maal twee vier is brult de wereld
dat dat zo is is omdat de mens sterven moet
maar de kinderen schreeuwden vijf vijf vijf!!!
de Subachen slaan de trommels der mensenschedels met de gedroogde
mensenhand en de klank draagt ver en is stil
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kijk, zegt de vader, het is alles goed bedoeld en het zou als jij en niet zo als
wij maar jij zelf dit ook zag wat er gedaan en gewild wordt want de wereld
vraagt toch en jij zou ook als je 't zag en wij zijn ouder zie je dus zou je
moeten maar beter als je 't zelf ook wilde dat je wat werd waaraan wij plezier
en jij zelf ook want het gaat om jou, maar de wereld en wat je zegt is
waar maar niemand gelooft het en je kunt beter al is het waar wat er
gevraagd wordt is ook weer niet zo veel dat je met je verstand kunt natellen
en dan is er ook iets voor je te tellen later want tegen alles en iedereen
in is ongelukkig en niet vol te houden je zult toch als je niet ziet wat wij zien
later veel later zeggen dat het allemaal goed bedoeld was en wij wel wisten
je ouders die het goed menen al lijkt het ook jou toe nu dat je gelijk hebt
maar onzin want de wereld de samenleving en de dokter toch die moet iedere
dag weer en wat dacht je zo'n man wil ook wel eens maar hij moet en de
arbeiders in de hete fabrieken en wat je voor hebt bij die mensen en die op
zee zijn en verweg en geen tehuis hebben en wij er nu nog maar later
moet je alleen misschien en als je nu je hoofd in de nek gooit je bent er
niet minder om natuurlijk maar het zou als het kon zo mooi zijn die weg
die niet moeilijk is en gelukkig maakt ook wel gelukkig want wat jij ziet
is het grote dat mooi is maar onmogelijk op de wereld want de wereld
wil het niet en ook je moeder zou dat ook zij heeft het niet gemakkelijk
zo geen jongens gewend en streng opgevoed en ze wil het goede zoals
ik voor jou en natuurlijk mag je na je werk als je klaar bent alles maar
eerst slagen want de diplomas worden gevraagd steeds weer het is
misschien onzin in jouw ogen maar de diplomas...
en de zoon zwijgt de verbeeldingshand door de ruimte
de verbeeldingshand slaat op de schedels der wereld met doodsbeenderen
en de klank is hol
omdat de mens sterven wil is twee en twee vier
omdat de mens onsterfelijk is is twee en twee vijf
omdat we 't goed menen eet je wortels want wortels zijn gezond
omdat we geen wortels lusten schreeuwen de kinderen zijn we niet dankbaar
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kijk zei de vader het zou als je...
als je de slaaf van de wereld en zijn buurman wil zijn, schreeuwt het kind
theresias ziel ging heen als een witte maan
later met de vriend op de fiets in de nacht van witte mist
en zeker soldaat worden en mest voor wie?
en God zegent de wapens met hoge hoed
en de kinderen gaten graven in de grond
en wat zei Jezus
maar Jezus was geen mens en wij zijn onvolmaakt en de wereld is zoals zij is
en de slaaf van de buurman en minister die het ook niet weten maar
je moet vooruit wat zou er als iedereen dit zei en zo dacht wat zou er van
terecht komen en er was altijd al oorlog en je moet niet zo denken dat maakt
ongelukkig en wij je ouders wij willen dat je gelukkig bent
en voor het oog van de vader een rechte weg beplant met de engelen
van zijn handen en zijn vrouws handen en zijn vaders handen en zijn moeders
handen en zijn grootvaders handen en zijn grootmoeders wuivende handen
die dag zeggen en knikken en hem het hart op de tong leggen en de goedheid
uitzeggen en zijn maatregelen prijzen en het zicht op de bergen van goud
en geluk aan het eind van de rechte weg en achter de handen woont
de zwarte angst
de witte handen en de zwarte angst
ook van toen zij kinderen
alle mensen waren kinderen
en de dieren dan, vraagt het kind de vader
de dieren kunnen niet praten, zegt de vader
en het gevoel van de dieren dan
de dieren hebben geen gevoel en als ze 't hebben kunnen ze 't niet zeggen
en de vrienden lopen zwijgend over de lijken van voorouders in de witte
gebaren der mist en ruiken de mest van de boerderijen
en zij zeggen zij weten niet dat ze leven ze ruiken het leven niet die daar
gaan over de weg iedere ochtend om acht uur en sloven en slaven voor
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bazen opper- en onderbazen en de rijken en de macht van hun hand is
de volgzaamheid voor het gevulde buffet en het dressoir om in te leven
voor ieder een pak en als 't kan gevoerd van binnen met jute bankpapier en
een platgeslagen voortdurend jammerend hart over wat er had kunnen
gebeuren als en wat er gebeurd is omdat en dat de kinderen nu de dienst in
zijn en niet eens in het eigen land en dat de wereld steeds kleiner wordt
en de treinen steeds harder rijden de verbindingen brengen de boer in de
stad meneer en en de steden vreten het land en de koeien nemen een
overstap en gaan lijn één de muil der onwezenlijkheid in
toen ik nog in Groningen was was er de ruimte om een boerderij een opengeslagen
veld en daarin stond onder de hemel het koren geen eikenhakhout en
een vreemde spraak over het zand
in de test van het vlees staan wij raadsel
en de vrienden zij zeiden de sirocco vol droge wraak uit over het systeem
en bouwden in hun harten met handen chamsim een oorlogsbodem
voor de vernietiging der wereld
de vernietiging der ouders en het omhalen der muren
om het parasitologisch verschijnsel te wurgen
een trog vol bloed en daarboven de glimlach der wijzen
de dokter die de pols voelt
de violen de violering die de meisjes bespelen
en een mooi geluid in de keel leggen
de kinderen zij zijn verschrikkelijk
de kinderwereld zeggen de ouders is een bloeiende bloem van fantasie
de wereld der kinderen hangt vol rook
en in de puberteit hakt het kind met het bijltje
de touwen stuk
van de zuster
de bal van de broeder
wanneer de dagen over de horizon gaan liggen in de kraag van
kreunende bomen
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de boerderijen staan nog
de mensen gaan nog hun gang
zeggen de kinderen
maar gauw is het uit
zeggen de kinderen
wij zien het onweer en het is in ons bloed
zeggen de kinderen
wij zwaaien de voorhistorische bijlen vol mooie tekening
zeggen de kinderen
zij zeggen de kinderen zij zijn gek
zij zegt later het kind met zijn hand op de stenen en het gracht water
zij weten niet wat zij doen
zij willen niet weten wat zij doen
zij willen doen en niet weten
want in het weten woont de kannibaal met het mes die de schedels licht
en als de schedels gelicht zijn houden zij ons de draden der daad voor
onze daden zeggen de mensen hebben alleen een uiterlijk
in de nacht ligt het hoofd op een kussen
op het kussen slaapt ons hoofd
onder het kussen ligt het mes
wij kunnen niet slapen zeggen de mensen
want in de mensen woont de kannibalen wraak en in hun ogen huist
het huis vol rook en door de rook kunnen wij niet zien en deze wereld
is zo dat een mens de ogen sluit
dat de draden der daden de spiegels geeft
hier is het gehoorscentrum om te horen
hier het gezichtscentrum om te zien
dit zijn de oren
dit zijn de ogen
oren en ogen zijn uiterlijk
horen en zien innerlijk
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zei later een vrouw
ik zou wel een kind willen
zei later een vrouw
de man begon een tocht uit het bloed naar het einde van zijn hoofd
een kind is gezelschap voor eeuwig
mijn kind, zei de vrouw
de man zag in het hoofdeind een wezen van beweging dat liep uit de hand
van de vrouw
als je het kind hebt is het kind zei de man
een kind dat is zei de man is van zich zelf en niet van jou
niemand heeft kinderen
want als het kind zijn eerste adem haalt is het losgesneden en alleen
in de wereld en het weet dat door de duisternis der eerste blindheid en het
komt boven in woorden veel later en als het woord geen klank meer heeft
grijpt het terug naar het eerste mes dat hem lossneedt dat is zei een vrouw
de handen der moeder
en de geslachten geven elkander de navelstreng door en de weg van
het bloed
het bloed stroomt door zegt het kind in het kinderspel de hand pakkend
van een ander kind
het bloed stroomt door en grijp jij waar ik niet bij kan
zij dansen in de warme navel van de aarde en kennen de oorsprong en
hoe het verder gaat
dat wil zeggen: steeds opnieuw uit de navel der aarde
wie geeft de ervaring door?
en wie de ervaring uit Midden-Afrika en wie uit Thibet
en wie leest de lippen in Lhasa
wie verjagen de vissen en vissers
wie bereiden paddestoelen uit lucht
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en wie bouwt uit de hutten van ijs de rendierlaars en het walvistraan?
en wie hebben de Indianen vermoord in twee jaar twee honderd duizend
en wie vindt het scheerapparaat dat het snelst de mens van de huid
van de aarde scheert
wie het scherpste mes
de ouders van lieve kinderen, een lieve man van een lieve vrouw
hij heeft hart voor zijn werk
zijn gezin is een mooi gezin
en zijn vrouw lost de denksport op binnen het uur
die kinderen kennen hun vader
hun vader geeft de ervaring door
de kinderen proberen het scheerapparaat en scheren de hoofden der ouders af
zo is de ontaarding der kinderen
de ouders nemen de haren der buren en kammen die uit het hoofd en
leggen ze op tafel en maken een minder fraai vlechtwerk
het kind hoort de stem van het kale hoofd en neemt de egelstand aan
daarin de namen die niet deugen zoals ieder weet
wie niet weet van de ander is niet gelukkig met zich zelf
in het dorp
in de stad
de ouders staan stil en zien het kind
in het tuinhuis zit een kind van de nacht
in de nacht worstelt het ouderschap met een kindheid
het kind vreet de moeder, denkt de vader
dat is onnatuurlijk want de vrouw vreet de man, hoort het kind later
maar de aarde draagt in vreemde nachten een baard en boven de baard
is de navel een grote zwarte mond en de tanden de schichten en de huig een
slurf en de ademhaling legt de vingers om de hals van ouders en kinderen
en de aarde vreet een boze man met zilveren haar het kerstmannetje
van overal op de dag dat het past
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zo staat aan de wand der verbeelding een verschrikking
en de verschrikking vreet het leven
en het leven wordt vet en glimlacht
in de daad staat de hand stil en valt af
de aarde schudt en verwijdert een stad
de afgevallen hand zaait zich uit en vermenigvuldigt zich
de handen komen op en gaan hun technische gang
tegen de kadmeia en vóór het orakel
en Theresias liep blind rond en legde het raadsel uit
zijn handen vol tranen
kosmisch bewogen is het verhaal van ouders en kinderen
de bloedschande begon in het redelijke woord
en het woord was niet meer
het woord had de angst uitgetrokken
en de kinderen noemden grote namen en namen de boeken der ondersteuning
ter hand en lazen dat er verkeerd geleefd wordt op aarde
dat zeiden de wijzen
de gekruisigden, de vermoorden, de stillen, de waanzinnigen
in de ogen der kinderen stond het ontleedmes en een botanische tuin
zij hingen de trommels om en verzamelden onkruid
zij trokken vloekend het veld in
zij bouwden een eenzaam huis midden in het verkeer
een verkeerstoren
zij veroordeelden alle meelopers ter dood
de wereld werd ledig en de huizen stortten in
na jaren
de bevolking vluchtte voor de wraak der kinderen
ons eigen bloed?
het vloeide langs een omweg terug
in de verkeerstoren huisde een waanzinnige
de waanzin heeft haar eigen huis, zeiden de mensen
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zij keerden huiswaarts en liepen weer mee
om de verkeerstoren bouwden zij een plein
op zondag bezichtigen zij de waanzinnige
die riepen zij uit tot martelaar van hun stad
alleen de kinderen zien in de dorre handen bewegen het kinderboek der wijzen
er ontstaat een vreemd landschap en een mistral om de ouders
de kinderen verzamelen zich
op een dag staat de verkeerstoren in brand
en wie regelt nu het verkeer roepen de ouders
zij verdrijven de kinderen en bouwen op de plaats van de verkeerstoren
een beeld
het beeld verklaren zij heilig
de waanzinnige loopt met de kinderen een gang over de wereld
die hem hebben verlost
en hij geeft raad
hij leert de ontaarding van de mens en oppert het verhemelen
maar de bewoners der steden plaatsen een kurkenklok in het beeld op het
plein dat de tijd wijst en slaat
de kinderen bestormen hun eigen gehemelte
de waanzinnige treedt terug en bouwt zich een hol onder de aarde
op een dag scheurt de aardkost
de stad, het plein, het beeld, de kurkenklok en de menigte worden verzwolgen
zo brandt soms op en leeg een huis van ouders en kinderen en allen dood
en tegen de dood is veel gebouwd
en de dood bouwt veel in het leven
maar in een perfect georganiseerd verkeerssysteem zijn ongelukken
onmogelijk, zeggen de mensen
in het materiehuis
maar de stof is een golf, roept wanhopig een fysicus
de verschrikking is dat alles iets anders is
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en plotseling gaat de mens in een veld van wijze cultivaties en verzorgt
de afwatering ondergronds en bouwt op het systeem van palen en buizen
de steden en koren
de hand van erbarmen legt dan een scherm om het zicht over alles en
binnen het scherm woont het geluk en wordt bewaard
en Jan harkt de tuin en hakt het hout en spreekt met zijn vader en moeder
en zij lachen een aardappelveld en een goed werk in hun ogen
een vrouw staat onder de bomen te wachten
Jan kust de vrouw en neemt haar mee naar zijn vader en moeder
de vader en moeder kijken en knikken binnen de woorden
een vrouw van hetzelfde bloed
zij geven elkaar de hand en het bloed spreekt een heilige taal door de ogen
Jan en zijn vrouw keren terug tot de boom
onder de boom bouwen zij een huis
in het huis begint het leven
om het leven en het huis staat het scherm de schelp
het strand om de zee
de aarde in water
zo wonen Jan en zijn vrouw
in de grote overeenkomsten tussen de mens en de warme aarde
en de regen er boven en het licht van de zon
een stad zegt Jan is zo slim van steen zo steen zegt Jan
en ik ben een gelukkig mens en zijn vrouw knikt
en het kind speelt onder de boom
't is wel dat de vrouw van Gerrit door de zolder viel en haar rug brak
en Grietje van vijftien een kind kreeg en geen kerel
en Hendrik 't fabriek uitliep zonder handen
maar de boeren vieren de bruiloft met veel familie en buren en land
vrouw Braamer vecht met haar tweede man om de kinderen
en vrouw Deuder slaapt met een ander
haar dochter is niet beter
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wat ook niet kan zegt tussen lippen en hart de tong
tussen binnen en buiten
zo speelde het kind onder de tienduizenden met Jan Hendrik en Hendrik Jan
en fietste de paden bos en was onder de mensen en kende ieder en ieder hem
in de roddel het netwerk van jacht en positie van jacht op banen en hazen
en 't werk en was hemelbewogen en prometheus gebonden binnen het
brokkelend zicht van hakhouten hoofden en verkaveld land
de detaillisten en ouden van dagen gingen hun gang
en hij las de heilige boeken en vloekte met zijn vriend en bouwde fantasmen
over de schering en inslag van wevers en spinners en de donder der fabrieken
en de zware erbarmen armen der schoorstenen tegen de hemel
hij doodde de spin
de lucht ziet zwart van de rook
de bomen vergeten te ademen
Oons Gerard is helemaal doof van de ratel textiel binnen de muren der hitte
de stoom van het zweet de kolen het hart en het bloed dat zwart
in de aderen staat
op 't schutterveld op 't lansink de bleekerij in 't stomen en verven en 't
machinale gekerm van ijzer en staal tot de draad is het kleed van een ander
maar de kinderen hangen de fret uit binnen de holen hei der konijnen
binnen de gemoedelijke das van de werkende afgunst van ieder op ieder
maar ook wel verzorgd door de vader en moeder van de moeder de nieuwe
die het ijzer met handen braken en de verfrol herstelden en Jannink
Scholten en van Heek en van 't zelfde
ja ook in Goor
en in Nijverdal
en Ainsworth staat stijf in het glas van de ogen van ouden van dagen
maar feudaal nog gebonden aan de ring van de hand van de heer van de
villa van het wonen der rijken de neo de ridders in auto's met kinderen
de rijken op lijsten en lokalen gesticht voor het werkende volk
aan de hand en binnen de ring en onder de boomgrens
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joa ool Jantje van Heek leep nog op klomp'm deur d'n fabriek en kende
Gerard en Wullem en Gerda en Lientje en de kinderen en kindskinderen
en wie er de dood was gegaan
en wie er nu trouwde
en de kinderen joegen de vogels op en namen de buks en schoten de dieren
uit de bomen
een ree wordt geraakt soms en gekookt in jenever
en een bruiloft is een bruiloft en van een bruiloft komt een bruiloft
voor alle buren
voor de meester der kinderen is het altijd feest
en om de dorpen de es wordt geleefd en gestorven
soms neemt de boer in het hooi zijn wijf
soms de arbeider het wijf van de boer
soms het wijf van de arbeider de man van een ander
ook wonen er Rotterdammers die de taal niet machtig zijn
en daartussen en over en onder de details van middenstand die de feesten
verzorgen maar moeilijk vieren
door de druk verhoogt boven zich zelf dee 't hoog hef lot het deep hang'n
het kind onder de tienduizenden las de heilige boeken en vloekte met
zijn vriend
over de heide naderden donker de bossen ten teken dat de mist uit de
beken zou rijzen tot bovengronds monster dat zou vreten de daden de kleine
der mensen die in het hoes het los hoes en de hoes van de angst
de kelen legde
ze branden wel paasvuren daartegen en schilderen de hemel en hebben
het kerkhof omzoomd met zwarte cypressen maar de zucht van de dood
vreet van de welvaart materie het nuttig effect
dit is de strot van het land feudaal gekeeld door de kavel
de boeren kopen en wonen breed van plek tot plek
over de boeren schrijven de schrijvers boerenromans
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het kind der tienduizenden ziet alle boeren en tussen de boeren de buren
en de buurtschap en over de buurschap de hand van de goederen het land
de fabriek van de heer
en de Here preekte voor de heer hier: wees nederig behulpzaam en berust
in 't gemis van wat armen en benen en de luxe is onwelgevallig
den Here de heer
en Hein schreeuwt een scheur door de muren en het verkavelde leven
en staat rood in zijn oog en rood in de vlag van zijn hand
sikkel en hamer verdomme en de brand in alles wat rijdt
en dit door ieder die werkt in het dorp op de landen de es en de fabrieken
de kerk en de villas de heilig bezaaid met het ik dat ik het ik niet alleen
maar allen de buurtschap zal leven met roet aan de muur van de hemel
geschreven
de opstand verdomme de opstand
en het kind der tienduizenden voerde een paard met zich mee
en het paard was gegeven om te vernietigen ten derde dele
en nooit meer genade
een nieuw paasvuur een nieuwe ritus een nieuw gebed
dat was in 1934
nu heeft ieder een dressoir
nee zei Pedro in Guadalajara en in Trugillo ook en op de
La Mancha die honger hebben we allemaal maar tussen de honger
en mij ben ik de baas
de vrijheid is wat honger waard, zei Pedro
maar hier heeft ieder een dressoir
en op de societeit der fabrikanten begint de kunst om acht uur en draagt
het oor en het oog een hooge hoed
in de materie der provincie met het kleingoed omhoog
door de provincien van dit land
deze lage landen door alle provincien der kunstgebitten
wie werd er waarlijk gebeten?
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de paasvuren branden nog en de burgers brengen het hout omdat de gewoonte
dat oude zo aardig is en mooi om in leven te houden
maar de boeren hebben combines en doen alles tegelijk
en de villas sterven uit
en de heren betrekken de flats en zien in een verloren geldridderschap
zij kennen hun arbeiders niet meer en zijn gerationaliseerd met de cijfer
de status nv en de statistiek
en de klompen zijn een oud gebruik
en het oude gebruik is het museum zo mooi van toen
en allen hebben grote dressoirs in de huizen zo slim van steen
het netwerk gaat door en trekt de draden aan en de spin spint door huizen
harten land en fabrieken een vreemd lied van bloed onder de opstaande
nagel protest van instink ons in godsnaam o god van de aarde het
lichaam de hemel binnen het huis als het kan zonder geld uit te geven en met
ere voor 't oog als het kan zonder betalen en zonder transfusie
want het geld het geld dat geldt
en in de buurtschap geborgen van zij is dood en nu ik hem de thee ik hem de
sokken de buurvrouw en hij ons de hulp weer met maaien en zij is alleen
en nu ik haar gezelschap en samen de tijd door en op het graf bij dag en
bij nacht de bloemen en harken het perk bij de cypressen en soms ook de
nachtegaal die onromantische boeren die de dag met het licht beginnen en
de nacht met het bed verdrijven en de hand tot het handvat meten en het oog
langs de vore het schrikdraad leggen en de koeien Marietje en Lena en
Betje de namen verlenen als waren het mensen en de mensen het dier voor
de blik houden in paren en baren de zwijg uithangen dat het groot is maar
niet onder woorden en de hand practisch het touw van de dag moet houden
en met paard en ploeg en melk op het land in de grond moet staan
het uitzicht is niet groot hier over de akker, zei een boer uit het noorden
het is dicht op elkaar
het is buren familie en familie van buren
er hangen gordijnen over het land
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het is de verdeling
het leven op aarde van de bedeling, schreeuwt Hein
bij schrijft een mooi wraakwoord in het zand en past op de auto's
het kind der tienduizenden ging uit en hield het wraakwoord hoog
en de ouders lagen gebogen in de nacht tot elkander van verdriet over het
kind dat het andere wilde
dat het niet zag wat zij zagen
dat zij niet willen zien wat ik zie, dacht het kind, de jongen en gooide met
stenen en was gast in villas en hoorde muziek en las de heilige boeken en
hield van waanzinnigen en zwierf bij de boeren en hoorde de roddel zo
midden in de stand en zag de standen der zon en veroordeelde de leerplicht
binnen het systeem van de loze woorden en achtte de zinsbouw niet
maar wel de zin en werd in- en uitgedaan door de waan der ouden zoals zij
zijn nog altijd nu meer vermoeid maar alles te weten en zo voor het doel dat
onder de vingers ligt met het angstoog
bestuurd door een bericht van gene zijde
jenseits von gut und böse, schreeuwde het kind met de handen geheven
maar Enneler wachtte des ochtends in een mooi kleed
zij droeg een hoog hoofd met een teken
de jongen de blik er door heen
zijn blik stuitte en was verblind
en bovennatuurlijk sprak Plato de waarheid dacht de leeraar
maar de waarheid zo dacht de jongen lag bezijden de woorden en het
grammaticale verband
de jongen bedacht een geseling voor de huid waaruit het hart zou opstaan
maar de huid was hard en dik en rhinoceros
later zei de jongen harkte ik de tuin en ik sprak niet meer in jaren en nog
later harkte spelend zijn dochter de tuin met veel woorden
schrijfzucht overviel hem al zwijgend
en Enneler woont in een lelieveld
en een vriend overviel de dood
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en het struikgewas van omus en tantus
de egel diogenes dook in zijn vat en rolde door Athene
de kannibalen slachtten vroom hun kinderen
diogenes leende twee vleugels en twee ogen
van de adelaar en het kind
de duitsers slachtten de joden
de jongen nam een jong meisje uit het oude volk
diogenes zette ogen en vleugels aan zijn ton en vloog over 't water
de jongen droeg zich met het meisje uit de wereld
de ouders richtten een scherm op tegen de sterren en zagen blind
de blindheid ging op voeten van horde in de angsthut
de joden vierden loofhutten en beluisterden de klop van het hart
de laarzen telden de tegels met de knuppeltong
het meisje schreef dat het beter was lief te hebben gehad en verloren
dan nooit de liefde gezien
zij wisselde vreemde woorden
zij zag binnen zich zelf een ster een wijze en een woestijn
de schapen werden geteld
diogenes vloog terug van boven en zag dat de vleugels branden
hij legde de kinderogen af en daalde blind op de aarde
in het einde ligt het begin, zei hij
klassikaal gaat de horde ten onder
de mens wordt geteld en genummerd en vrachtgoed
dat is de tijd dat de velen schreeuwen om voedsel
en dat zij het voedsel nemen in de loze hand
en dat de loze hand het naar de mond brengt
en dat de mond kauwt en om meer vraagt
en dat de éne hand het neemt uit de andere
en dat dat het sociale is
en de kringloop
en dat de handen dat weten
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en dat dit heten heilloos is van het tellen der handen
en dat de hand etterbuilen krijgt met de verkeerde namen
en dat de verkeerde namen de schedelboor gaan nemen
en dat de schedelboor de gaten boort tot in de kanker
en dat de kanker een wild bierhuis en een vreemd gewas aan het hoofd zet
en dat het vreemde gewas verzameld wordt tot de kinderen
en dat de kinderen dit eten
van de ene hand in de andere
en dat is de kringloop
die ewige wiederkunft schreeuwde de Nietzsche de kindervriend van
ons allen
die ewige wiederkunft
ook al wordt een man gek en zit hij in het donker en gelooft hij dat de vrouw
hem het hoofd zal kloven omdat de moeder der dingen hem de schaduwen
gaf en het oog de verkeerde inkeer en de handen liet vouwen iedere dag drie
keer voor en drie keer na het eten en het grote gebed liet zeggen hem
haar kind en de negen anderen en de onverbiddelijke vader en allen stil
waren voor het dampende eten dat het oog en het oor van god is en de lans
in zijn bloedende lijf en dat hij de oudste was en het voorbeeld en de
verlamming hem werd en niet de moed om de judas te zijn van het
zwijgende eten van allen maar de gehoor en de liefzaam hem de volg maar
deed zonder genade te zien in de kokende rook van het eigenste bloed dat
onder de navel verging nee hij niet en hij zou en hij werd maar de hoofdpijn
al gauw hem het handwerk verlamde en de pijn in de rug in de waar op de
plaats de apen royaal de staart nog hebben gekregen en toen hij hij zou wel
met de pijn en zonder een staart toch de vrouw die hij wou hij zou haar
krijgen door de dwingende murmel van zwijgen van voor en van na het eten
en de tong hij zou haar wel stijf de tong tot drie kinderen ook hij en zij
god oh zij hij had haar wel lief maar het woord was de tong het somber gebed
van dit leven dat heeft den heer ons gegeven maar zwart in de hand gelegd
en hoe krijgen we 't wit met niet anders dan bidden en hoe houden we de
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liefde van de vrouw die geholpen behulpzaam om hulp schreeuwend het
oor je verdooft door de kijkende ogen van wat je nu eigenlijk wat doe je wat
kun je voor mij en het kind het eerste het tweede de derde de drie die
verdorie zij vloekt o god zij vloekte verdorie de mond moet houden de mond
open houden en niet alleen van die gruwel dat bidden van huis uit tot het
huis van de heer die niet hoort je ziet ze schreeuwen en de kleren zo duur en
zo vuil zo gauw net als hun moeder dat zei zij mij nog net als jij en
verdomme ik vloek ik kan het niet helpen maar werken moet je voor allen
de drie en voor mij en ik wel verstellen en alles wel doen en het stof en de
dingen dan kunnen de dingen hier blijven en niet meer verkopen want
o god ik zie nu geen einde en ik kom ik wil wel o man ik kan en ik hou maar
zo help en hulp mij ik o ik zie je handen toch groot en waarom geen werk
en versterk toch je hart het is een groot hart en goed als een ander een ei
en o man ik wil...
zij was een eenvoudig meisje zei hij toen ik haar trouwde
zij was heel eenvoudig en lief
maar ik ik zag in mijzelf dat dier in mijn rug je kent het de bek altijd open
en altijd vreten en ik geloof wel dat ze nooit meer zal komen en dat ze uit
liefde niet meer komt nu ik hier ben hier tussen de anderen en die niet weten
ze kennen me niet natuurlijk en weten niet van dat dier en niet van die
geweldige wil die ik moet voeden want wat er vroeger was van drie
weefgetouwen of zes of tien en later nog meer en altijd de eerste dat is er
niet meer voor het oog van de mensen die blind zijn en nooit zagen die
touwen en nu niet dit dier
er wordt geofferd fluisterde hij
en van de kinderen blijft u zelf fluisterde bij
en van de ouders kom tot u zelf zei hij
en tot de kinderen maak een teken
en tot de ouders wees dat teken
want niet van de schim zijn in het bloed zoals ik nu zie dwars door het
licht van de dag het zal er wel zijn en dicht door de gordijnen met de vraag
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je komt toch niet met een mes want een mes is een scherp ding en dat mocht al
nooit van mijn moeder maar 's nachts hoorde ik kreunen haar stem om dit
mes en mijn vader die deed het hij droeg het altijd en deed haar het aan
in het vlees als was zij de mantel en daags dan maar bidden en het rijke
van de huid doen en lappen verkopen waar het maar kon ook weer gordijnen
en altijd aan vrouwen en soms brengen harde pakken textiel met de
nagels der arbeiders er in of ik dacht ook wel dat mes maar hij had het altijd
en het stond klaar en later zeiden zij zij hadden veel kinderen en het
was een gelukkig en enig gezin
maar mijn vrouw wil mij niet meer komen bezoeken
zij is bang voor de schimmen
die zijn overal zei zij en haar ogen kregen dat deel in zich van de betaling die
ieder de rekening legt en het boekhoudkundig beleid van de angst
ik was wel bang ik dit kind het kind van ieder en allen en tussen de velen
het is erg bang in het kind ook van zeventien en ook wel van dertig
mijn liefde is het mensengeslacht
en abba lieve vader
en muilbron en denkdorp
de moeder het landschap mijn lichaam dat zij wiegde
dat onbegrijpelijk is en groot
en sterk was
de moeder toen zij stierf en nu niet meer is dan in mij
in mij in het zwakke
deze grote jongen vol met de plekken en in de plekken dat dier dat
niemand ziet
zo is de zoon van de moeder
het gaat de gasthuizen in en uit en wil de verpleegster en vraagt haar het
licht uit te doen maar de verpleegster wil niet want zij ziet het dier
als de moeder
ik heb je lief schreeuwt de man en doet het licht uit
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maar de anderen de ander en ieder leeft door de huid van het donker en zet
hoog een roddel op over het ledikant dat wit is en het bed dat wit is en de
lakens die wit zijn en de begeerte die wit wil in de man
maar de verpleegster ziet wit en gaat heen en verplaatst met de angst de
patient die wit in de kamer wit is
en 's nachts liggen beiden alleen wit in de nacht en spreken het woord
onhoorbaar waarom
en van de vader terug tot in het vijfde lid
en van de moeder de daad en het eigene bloed
een denking van wezen
bedboeken pastilles pillen en dranken en de plicht van de aanloop
de trillende hand eenzaam van wit
zo zou de mens de god gelijk zijn
zo was hij gemaakt in het kind
en het grimhuis wachtte en week niet
voor de blik van het kind
dat altijd leeft
de tuimel de rouw het berouw de deugd en de spot van de wereld
het lachen
een kerklied in een veld vol distels
de lachende duivel het beest in de knikkende knieen
zou het of zou het niet
een getuigenis een toorn en een cachot
ze zat er in een lange meid en breide als de oermoeder een lange doffe kous
en telde de steken in 't donker en berekende de leeftijd van het kind en hoe
lang een mens kan leven en wanneer een kind het licht ziet zolang tot het blind
geslagen wordt
want er is geen plaats
en voor de liefde niet
zij ontvlucht op de dag dat het kind een jaar is
zij ziet op dat jaar en die dag de man die het deed en de liefde was
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zij doet die man een voorwerp in de rug
de man valt neer met een vloek in het gebed van zijn bloed
het leven zei iemand
zij vluchtte en wierp zich in het water
onder water werd zij veroordeeld
zij kwam weer boven en was een ander
de ander liep met haar naar het huis van bewaring
daar werd zij bewaard en breit zij de kous
dat is het licht
de verse letter uit een dood woord
een gave gods tot god zelf
het wapengeweld van het ontwapende volk
maar er zijn voor de kinderen nog vrouwen die staan als een berg in de rijke
verwering van haar huid en de top tot de zon strekken en de voet tot het
midden der aarde meten en in de leden de lava van leven die kookt in de mond
en de borsten tot burchten slaat en de ogen de vlam en de schoorsteen de
roet en de rat en het rad van dit leven op aarde de vreugde erbarmen de
genade de stoot het al en het alles geven
deze vrouwen zijn meisjes de dochters van wie van de onbekenden de ouders
die het oude lied wisten gaande te houden en wisten de benen horen te zijn
lang en blank en bruin in de zon en wat daar tussen en boven de voeten
het hoofd en de taal van de mieren een hart in het hart het gat voor allen
van warm dit leven voor u voor jou voor wie er maar is en zij zullen zijn de
vertroosting en het beeld van de moed de roekeloze het stuur en het schip
en de lading voor ieder maar voor de ene het meest want zij is hem het wijf de
eerste de vierde misschien maar de juiste en zij vervult de tijden en haar
armen en handen zetten haar lichaam haar ziel en zijn beeld op tot sacrale
vreugde en wending en oppergelaat der dingen
waarin dan de kinderen hun moeder beschilderen
en mannen later hun vrouwen
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en kinderen op straat schrijven: mooi is de stilte
of roepen aan zee: ik ben de oorlog
en: ik ben een jager
en: ik ben een munitieschip
en de kleinste: ik ook een minutieschip
zo gehoord aan de zee door de moeder
die zijn die weten en de grond van hun handen en de mest van hun lichaam
vormt van zon dit beeld
dat is van ouders en kinderen
genadeloos van de liefde bezeten
en niet hervormd vrijzinnig hersteld van 't gereformeerde verband
en niet katholiek en niet oud of verkeerd van de doop tot het hoofd
en de hiel de achilles
maar alles en allen in de vorm die draagt alles
en leesbaar de gebaren der aarde
die de mensen zijn
en doorelkaar
en aanelkaar
en geklonken
en zonder boven-of onderzin
in de kleiweg van waanzin
het paedagoge modderbad van ouders en kinderen
en de troebel en stank
en het huis dat wordt opgericht en valt
valt in de man die later uitloopt een sigaar koopt en monstert op een schip
als sjouwer als kolenkerel als stoker en de laatste brief van zijn leven schrijft
als een jongen met tranen in zijn ogen toen hij zijn moeder voor het eerst
verliet en de vader dood was en hij ook wilde schrijven maar nog niet kon
en nu doet hij het bij schrijft:
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ik kan niet meer ik zou wel willen maar het kan niet meer
je bent een goeie vrouw en onze kinderen zijn mooi en we hebben voor het
oog der wereld alles maar als ik een mens wil blijven en dat moet
dat zei jij ook dan moet ik weggaan en zo ik niet de moordenaar van wat
ik lief heb en om me heen zie gebeuren zoals het ook al in ons ligt
als we kind zijn dat pijn doen van de mensen onze ouders die ons liefhebben
dan gebeurt het ook in de droom met dat mes je weet wel
ik vertelde het en je schrok want ook voor jou ligt het stalen blauw gereed
dat het mannenoog heeft en ook wel de vrouw want wat je soms zei
met een glimlach maar met de nagel al onder mijn huid dat was wat ik
vrees en mij gek maakt en bang en altijd en voor ieder en elk die
samen wil leven en moet en niet anders kan hoewel het andere anders in
hem wil en dan ga je als je een vent bent dan ga of je slaat dood
of je gaat weg en slaat je zelf een reis in zoals nu onder in een donker
schip waar je de richting van varen niet ziet óók niet ziet
maar dat weet tenminste
want je wilt niet moorden al is het soms fijn in de vingers
ook het liefste niet
ook al vraagt de liefste het
dat wat je hebt naar men zegt
zie en nu vermoord ik mijzelf en misschien ook jou
door te gaan is de lafheid een vlucht
en met de kop in de kolen is als die vogel het kind met de kop in de grond
er is niets veranderd behalve dat de vader en moeder de dood zijn gestorven
maar het beeld van hun leven tot mest van mijn ziel lieten staan
en dit kind dat nu staat aan de rand van de hemel in een diep schip
met de tienduizenden en zich een voor een de leden uitrukt en tot decor
slaat en beeld op de stranden der wereld als wachttoren en seintoestel
en bundel van zichtbaar licht op het openbare probleem van emotie zoals
het gaat langs de schelplijn de juttershand gereed tot de greep en de daad
in het onvoorstelbare vermogen te zien de wending en wissel onder
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de opperhuiden van de verkavelde tuinen natuur het noodlot de eenzaamheden
geest en de verdorring der wortels dwz het sterven der goden dwz
de moord op de goden dwz de waanzin der kinderen in de hand van de
ouders dwz de waanzinnige hand van de liefde der ouders dat is het drama
dat zich ontwikkeld onder de dagelijkse gang van de hand, de huig
en de adem die de dingen de stier aandoen die de kinderen bespringt
en besprongen kijken zij op naar het werk en de daad van de vader en
moeder en zien in de traan de kracht omgekeerd tot het beeld dat hen bewoonde
en zij nemen de spade en ondergraven en woelen om en het
beeld valt en ligt stuiptrekkend van het voetstuk en na één nacht slapen
is het beeld opgegaan in de groei van zich zelf en na vele nachten op een
ochtend staan de kinderen op en zien zich vergroot en maken een mooi
graf en in dat graf leggen zij het beeld maar zij zien niet en de droefheid
die zij voelen geven zij een mooie vorm en deze vorm plaatsen zij om het
beeld zoals het ligt en geheven wordt boven het graf een meter en deze
vorm draagt de naam van de rouw en de lippen prevelen het woord gebed
en de vader en moeder liggen begraven en de vorm groeit door in de taalgebaren
der kinderen
en nu kan het zijn dat zij gaan zien
maar het kan ook zijn dat het beeld hun blikken stuk slaat
en dat zij vormeloos zijn
en zo leven
of kranten gaan vol schrijven met een lieveleugengestalte in het duidelijk
waarheidslievende bloed
de godsboden staan aan de kant en laten de boodschappen los zoals eens in
de pot met kikkerdril het wonder te lezen stond
in de zon worden het kikkers zei de vader
alles groeit door de zon, zei de moeder
dat is de verklaring, zei de vader
het kind knikt
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en soms als het de afwezigheid weet schopt het kind de pot om
dat is ook een wonder
in de huiver van het kampvuur voorover de indianen de bijlen naast zich in
aanbidding met de denkbeeldige paarden aan de rand van het bewegende
bos in de vlammen het oog gestrekt langs de vuurtong der nacht
en het hart stilgezet om te horen de vreemde stem van hitte diep uit het
bewegende bloed zoals het vuur is en boodschap van de onzichtbare wereld
die niet stilstaat maar veruiterlijkt in vuur het gebaar aangeeft door de
voorouderen handgreep heen tot het teken der aanbidding en opheffing
binnen het rokende offer van bloed
zij geven de pijpen door
zij zeggen vrede en hebben hoge plechtigheid
zij denken aan de veroordeling van een gevangene
zij hebben iemand aan de paal gebonden
zij rangschikken trots de verenversiersels en dragen het hoofd rechtop
zij wandelen blindelings naar de paal
zij worden bewoond en zien de gestalte zich zelf
bleek aan de paal
omdat zij indianen waren
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[III]
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later brandt zo'n jongen een koud vuur in zijn kamer en kijkt met
kostverloren ogen rond
hij zit wederom aan de paal en telt de tekenen
tegen de sombere middagthee van zijn moeder
en telt wie er gek werd
en zegt de namen
en van wie niet willen werken in deze wereld
de jongens
de meisjes
en altijd klaar voor het bed en de liefde
alleen nog liefde, fluistert die jongen
zwart in de zak van zijn jeugd gelegen
en hij kijkt in de zon
ze gaan weer, denkt hij
zie je 't is niet de eerste keer en hij keek naar zijn pols
ik zie niets in al dit gedoe van al die mensen die maar doen en niet
weten waarvoor en ons toch ook niets kunnen zeggen want zij kijken door
televisie naar mooie technische paddestoelen en sturen je er in met
loden pakken aan en kunnen niet lachen maar knikken de ja en de nee
en door alles heen dat gemier over pakken die passen en jassen die
verslijten en dat verstellen en nooit eens royaal de boel over boord
maar altijd hangen en dan zuchten tegen het water en in het gore beeld
van zo'n mond in een spiegel
de zak waarin ik lig is de zak dat is duidelijk
oh er zijn er die met loten venten op de terrassen voor de verzorging
der jeugd in tehuizen, maar 't is overal 't zelfde niets voor de lol maar de
plicht en op je reet zitten en luisteren het begint als je zes bent en het
eindigt nooit als je ouders nog geld hebben ook en wat in dit leven zien
ik zie er niets meer in
ik deed het ook zonder tranen
ik word er niet gek meer van
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de zak van veel kinderen staat als voer aan de weg en de ouders lijken
alleen nog te eten
met kerstmis konijnen
maar de hele dag door de kinderen voor de spijsvertering van die eigen zak
natuurlijk die ook zwart is
de ouders zijn zo jute zie je
nee ik wil nooit meer iets doen en nooit meer nuttig zijn en alleen nog
zitten en de zak vol lol maken
ik heb de pest aan jute en al die kerels die iedere dag weer jute maken
in de fabrieken en de kantoren en overal waar ze maar niet stil kunnen
zitten want dat is het ze hebben het nooit geleerd de arme donders dat stil
zitten niet en niet om gewoon maar arm te zijn en niet bedonderd
en daarom doen ze alles tot in de laatste perfectie van waanzin en zien
daarin iets en in die apparatuur die zo mooi werkt dat je er gek van wordt
alleen al van er naar te kijken dat is al meer dan voldoende en het draait
maar door voor je ogen en niemand ziet dat alles je alleen maar tegen
staat omdat je er niets meer in ziet niet kunt
ik heb nog nooit iets redelijks gezien of gehoord
toen ik zestien was braken ze de boel voor je ogen af en leek dat nuttig
en nou liggen ze te meieren dat wij de boel moeten opbouwen en net als zij
en niet zien dat het van 't begin af aan al weer mis is
in 't grote en 't kleine
nee en wij willen dan niet werken en wij zijn bedorven
nee en de jeugd interesseert zich niet en we tonen geen belangstelling en
kankeren op duidelijke etterbuilen want alles zeggen we alles is alleen nog
een geweldig zielige etterbuil en ze kijken er naar door de televisie
en ze zeggen van atoom zus en zo en nou nooit meer oorlog want
en zo zeuren ze door zoals ze al jaren achterelkaar gezeurd hebben
en maar door gaan zich lekker maken
en wij willen niet werken
maar zij zullen werken
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zij zullen bouwen
alles hebben ze al gebouwd wat er staat dat we zien en niet zien onder de
grond en boven de grond en straks de maan ook nog verpesten
en wij willen niet werken
wij willen alleen nog lol in de zon en verliefd zijn en mooie meisjes
en geen ernst want als we een gebrek hebben misschien is dat we niet meer
ernstig durven zijn alleen maar bedroefd omdat we bang zijn dat we
in ernst de boel zouden opblazen al die mooie en minder mooie woorden
die zwarte pakken en hogehoeden en die optimistische colbertjagers
en die hele vervloekte rotzooi die zij hier neergepoot hebben en waarvoor
ze zich nog op de borst slaan ook
en ik weet wel het zijn ook mensen en ze doen ook wat ze niet laten
kunnen en moeder de vrouw en alle kinderen en de bazars en de clubs en
het winkelen en de verleiding van wat ze zelf maakten net als die ploert
van een paddestoel door die electrische kiektoestellen en ze kijken er naar
en durven zich nog niet eens rot te voelen
maar niet aan denken en morgen maar weer door het komt niet zover het zal
wel niet en als dan wij niet als wel dan misschien wel weer iets anders
en zo klunsen ze door en wij willen niet werken
wij zitten positief in de zon en onze grieven
wij zullen ze wel uitlachen als de boel weer eens echt misloopt
als ze 't zelf ook zien
als de darmen weer aan de muren hangen van wie dan ook
als ze zich eindelijk weer rot voelen
maar 't was dit keer een echte proef wetenschappelijk verantwoord met
echte manschappen op 15 km afstand van waar het ding neer plofte om te
zien of ze er echt levend af zouden komen en of er niet ergens inwendig
achteraf toch iets stuk blijkt dat kun je nooit weten met die stralen
en heel ver wel op 60 km zaten de autoriteiten met de kijktoestellen
en registreerden maar weer alle gouverneurs en zo en asbesten pakken
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aan en donkere brillen op en maar kijken of alles goed ging en nou komt
zo'n ding over een paar jaar neer en dan doet ie zelfs de vijand geen kwaad
omdat de bedoeling niet is omdat o godverdomme omdat weet ik veel
de boel moet blijven draaien denken ze je hebt het allemaal wel
maar 't is nooit zo zeker en ze tellen nou de boel op die heeft een klein
vretend gebrekje ontdekt en die zijn ogen konden er toch niet zo best
tegen en ook diep uit de grond uit de aarde de ingewanden meent men een
raar gerommel te horen dat ook niet deugt en als ze daar dan ingaan
kijken scheurt de hele zweer open en stroomt de rotzooi vlammend en
bloedend over hun handen en beginnen ze te schreeuwen en deugden de
toestellen toch niet en dan beginnen ze opnieuw of ze denken dat ze net
ver genoeg zijn om tegen elkaar te beginnen want dat weten ze ook
altijd zo precies
ze weten alles precies en daarom is er voor ons toch niets meer te doen
wij willen niet werken wij willen alleen nog lui in de zon
en zij mogen zich vrolijk maken over onze gedichten
die we maken of niet maken
ze mogen alles doen wat ze willen zich ergeren en ook gewoon doorgaan
maar wij doen gewoon niets
wij zitten maar te kijken en we verbazen ons een enkele keer over hun
vaste stemmen
en dat gebaar van wij weten diep in onze strotten weten wij alles dat
is altijd al zo geweest wij die bouwen wij practische mensen wij maken
alles hier waar jullie van genieten de bioscopen en de voetbalvelden en de
treinen en koeltorens en krankzinnigengestichten en fijnere gevangenissen
en het recht en de wet en de hele boel het geld en de schulden en al het
gemak en de taarten en de wijven en kinderen en alles ja alles maken wij
voor iedereen wat
maar wij zitten in de zon zeggen de jongens en meisjes diep in de grief
van hun huid die gescheurd werd voor de tijd waar het mes aan te pas
kwam toen ze nog droomden en die de droom werd afgesneden en die nu
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toch op de onderstroom verder leven van gekregen brood en kleren en
uitvreten wie maar wil hun lijf of het werk van hun pennen of van
de penselen die ze de droom leggen voor die ouderen die ze zo kennen
en precies weten waar de kantoorkruk iedere dag het hardst kraakt
in zo'n hart dat ook alleen verder moet en soms de cafés induikt van die
jongens en meisjes en met geld gaat gooien over die jonge huiden
en ook wel de vinger uitsteekt met een dooie bal in zijn ogen en kaatst met
de fletsige bloei van mislukking daarergens diep weg nog dieper
dan de draaiende kruk van iedere dag een slag verder en gewonden
om die draaiende as met huid en haar het haar vaak al weg en de opperhuid
maar nu vretend het vlees en dat vlees protesteert laat door de vingers
geld gooien handen en glazen vol met een dronkenschap vol muiters
binnen het vervloekte vrijwilligers legioen van zijn lichaam zo achter de
oogbollen daar waar het prikt iedere dag weer op het blindvlak
van het plichtmatig verdriet
dat zijn de jongens en mannen
de sommigen wit nog in het rode vlees van hun droom
de meisjes die zich opmaken en wachten
die hun ouders uitkleden op straat
die de vloek diep kerven in de huid van het licht
die hun gelijk uitbroeden tegen de waanzin
die soms gek worden en in bedden gelegd omringd met witte lakens
en zusters die ze niet aan mogen raken
want dan loopt het verkeerd
het is niet voor niets verkeerd met je gelopen
nu niet hier de boel verkeerd laten lopen
wij willen genezen wij zijn de zusters van alles maar niet van dat wij
moeten lopen zoals de anderen lopen zoals alles nu eenmaal loopt en wij
lopen zelfs droog op te weinig geld en doen wat we kunnen maar nu
moet je goed kijken hoe wij lopen dan zie je wat lopen is en de richting
want die ben je kwijt zo kwiek zo zo'n meisje je de bloemen toch brengt
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zeker dit is het kleine maar ook daarin is het grote dat zie je toch en niet
lezen die boeken neem liever deze zo gezond op het strand de wereld
zo mooi en met bloemen en aan het eind krijgt ieder wat ie wil heus de
besten blijven altijd wel over en vertrouwen krijgen loop maar wat buiten
je bent hier zo vrij maar niet het hek uit en dan gaat zo'n man meisje
vrouw of jongen lopen eerst langs de paden en dan naar het hek en zij
ontdekken geen punten om de keel in te drukken of eindelijk die snik in te
smoren die punten zijn afgeveild om alles goed te laten lopen ook voor
wie ongelukkig zijn en moe van het lopen
en zo zitten de kinderen te kijken vaak in een zwart imaginatieschip
de ouders liggen in hun eigen ellende
en in hun wat zij zijn, zei een jongen
want zij weten niet wat zij doen en om de angstkragen wappert het haar
van onder de hoed die alles dekt
dat is de vlag op het zwarte schip
dat is wat men leest op deuren: hier konijnen en deuren te koop
dat is dat zij zich een gat door de benauwde ruimte slaan
ook begrafenisondernemingen met auto's en gothische lijkwagens
en soms liggen zij ook binnen de heilige adem van het zijn en laten de angst
uit geleund over de liefde en met de vingers spelend en de hand soms
los naast het bed in de ochtend en een lief woord nog over de lippen dat al
wegloopt met het licht en de hand die later spijkers slaat of deurknoppen
poetst of een vrachtschip bestuurt of bruggen ophaalt en cijfers invult
soms ook hangen zij het riool uit in een diepe slaap
en zijn zij zich bewust van de diepe stank die de mensheid in hen werd
en slaat zo'n man de hand aan zich zelf, royaal met een mes
of doodt hij vrouw en kinderen om overal af te zijn
of hij emigreert en woont alleen temidden der velen en kent alleen nog
zijn handen en die handen doen dan het werk uit het lichaam en het werk
gaat voor hem staan in stenen of houten bouwsels en op de kozijnen
krabt hij de strepen van de dagen die hij aftelt en zo weet hij wanneer het
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nieuwjaar wordt de dag waarop alles nog eens opnieuw begint maar
misschien is hij wel dronken en heeft hij een motor gekocht en rijdt hij
als een razende rond door de tijd met de cognacfles aan zijn mond en
schreeuwend in onsamenhangendheid wat eens zijn jeugd was o moeder ik
wil in de wieg en die tol draait niet meer en mijn vader is dood en kan
het me niet meer leren en waarom ik niet pissen kon met meer in een pisbak
en dat ze je de zindelijkheid te vlug hebben geleerd dat staat dan in de
boeken die je leest van de ziel omdat je als mens daar iets van moet
weten en ook niet altijd als een wilde losgelaten hond over de aarde
kunt lopen
o god de zwaai van een schip door de ruimte, schreeuwt hij
wij verstellen alles: staat op zijn deur
wij maken het oude als nieuw
en dit is de derde orde dat Jezus al lang door de straat loopt en zijn
toren opstelt en zijn wake over de mensen en nou moeten jullie allemaal
komen en laat de spijkers maar thuis en ook het hout want hij is dit keer
onschendbaar want wie er aan gaan zijn zij die om zich heen een huis
hebben gebouwd en de deur niet meer uitkomen maar wie als hij over
de straat loopt ook gewoon als vuilnisman die wordt vergoed het werk
dat hij op aarde deed en zal de verandering meemaken dat dit tranendal
zich bolt tot een berg van licht
wij verkopen een droom van een schrijfmachine
die meid is een droom van een meid riep een kerel 's nachts aan het
water en hij hield zijn handen uitgespreid en bad haar over het zwarte
water tot zich van achter de ramen waar het meisje lag en keek of de
stem niet hoorde omdat zij met een ander was
en dan gebeurt het een enkele keer dat een rijk man zijn geld weggooit
niet uitdeelt maar weggooit
en daarna zich zelf gaat blootstellen aan iets waarvoor hij nooit een
pak heeft gedragen

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

509 (113)
en misschien gaat hij wandelen door een kerkstraat en koopt een handvol
boetseerklei en gaat daarmee naar een vrouw of een meisje die het kan
en zegt maak mijn beeld opdat het voor mij staat
zoals het kind der tienduizenden
maak daarnaast een mooie vaas voor mij en zing met je vingers zoals
zij deed voor het kind der tienduizenden
na de bevrijding
dan word ik misschien bevrijd, zegt de man
en de vrouw neemt haar handen en legt die om zijn hoofd en meet zijn
slapen, zijn oren, zijn ogen en tenslotte zijn mond
en zij zegt, die mond is altijd moeilijk te treffen
zoals zij zei het meisje tegen het kind der tienduizenden
maar mijn handen kennen het werk, zegt de vrouw en zij meet de man in
zijn geheel
ik wil niet alleen je hoofd zegt zij de volgende dag
zoals de meisjes zeggen met lachende ogen tegen de jongens de ene
uit de tienduizenden
en zij staat ritueel voor hem met de stem van haar lichaam
dit overkomt iedereen
zij neemt zijn hoofd en zegt, kijkend naar het beeld van haar handen,
het hoofd deugt niet
hij nadert met zijn lichaam en zij
en zij denkt nu draait hij iets in mij stuk de nek om iets dat er is en weg
moet en bewaard moet blijven de stem van mijn moeder en waar gaat het
heen want ik ben niet meer alleen en toch eenzaam en komt het zo dat
het is als een mes of eet de mond die ik tref nu mij op die mij treft
en bang maar geen genade want door en alles door alles heen
want het offerblok is wel versierd maar over het zwart der doeken zal
het scharlaken vloeien en de vloed ben ik
en de pijn
en de man ziet zijn vader
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en zij ziet haar moeder
en wat nooit mocht worden gezien
maar de eigenhandigheid van het lichaam
en een neger die heeft een zo grote maar ook een man met een neus
zolang als deze
en zij weert af en meet de neus van de man
het klopt niet altijd, zegt de man
het moet wennen alles op aarde
wij ook aan de huid
zij is ons de moeder
maar in het beeld ziet zij door de duik der tijden de vader
en waarom het niet mocht
en de man hij zal sterven wederom ingegaan tot de schoot van zijn moeder
een woonhuis groot en voorzien van het zachte tapijt zoals het wel lag op
de ouderlijke vloeren van de woning het kind
ik maak je beeld met mijn bloed en de snik van mijn lippen en de traan
van mijn ogen en de druk van mijn knieën en de klem van mijn armen en
mijn vingers tellen de moedervlekken op je rug in den blinde
zij voelen en zeggen de naam van alles dat lag in het zwijgen mijn lichaam
dat een mens is en meer dan een mens een vlam wij samen de vlam en
het vuur alles onszelf dat ons bouwt en heft in de keel van het leven op
aarde is mooi
het is mooi zeggen de monden en kussen elkaar tot teken
en de droom staat op tegen de gruwel der dingen
zij spelen elkaar mooie woorden in de mond tegen de zwarte handen
der muren
zij spreken spaans met elkaar en bebouwen de kale rotsen en stichten
een klooster
binnen het klooster halen zij de beelden en zetten die op langs de wanden
soms plakken zij de vensters dicht en kleuren paaseieren
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soms gaan zij met het jaargetijde rond en zien elkaar de monnik in de
ogen en heffen het kruis tegen de muren en schreeuwen een nacht door
om meer
maar de nacht slaapt en heeft het oor liggen te drogen in de zon aan
de andere kant van de aarde
dan slaan de woorden zwarte gaten in de nacht en moeten de mensen door
donkere lichaamsholen kruipen op zoek naar de sleutels van het woord
dat zij eens hadden maar dicht ligt
dan staan langs de kant de mensen der wereld en leggen de dwarsbalken
en ziet zij de man in een overall die gebogen gaat en balk na balk
heft maar niet alles kan dragen
dan trekt zij zelf een overall aan en zegt wij doen samen
ik ben een werkende vrouw
zij stropen de mouwen op in de ochtendzon en werken tot de avond
en met de avond al laat bij de maan zien zij opnieuw de weg vol met balken
en zij voelen zich de ezel
en zij nemen de steen en gooien de ruiten stuk
de ruit valt scherven op de vloer
de vrouw vertrapt met blote voeten de scherven tot bloed
de man staat op neemt een emmer en boent het bloed van de vloer
dat deed haar vader ook, denkt hij en kijkt naar haar voeten en verbindt
haar en denkt aan zijn moeder
de volgende dag hervatten zij het werk maar de man heeft zich een ezel
gekocht
dan droogt aan de voet van de berg de rivier uit en verdorren de tuinen
die zij jaren hadden omheind met de balken van de weg
dit worden de zeven magere jaren, zeggen zij tot elkaar
dan is er voor de mens op aarde geen plaats, leest de man
waar toch het raadsel mijn lichaam zich vindt in dit leven denkt de vrouw
van de man en neemt een steen en een bijl en gaat in de steen
het beeld hakken
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de man tekent figuren in het zand
zand is vluchtig
het is bovendien ontbost en het waait weg naar het water
dat beeld is een deformatie, zegt de man bij zich zelf, maar ik herken
mij na jaren
hij neemt de spiegel en ziet zijn vrouw en het meisje en de kussende lippen
met het teken en de traan over het offer dat lag op het blok dat was het
kind dat kwam de ogen opsloeg het licht niet kon verdragen en
verblind stierf
ook de duisternis niet, denkt hij
zij werken verder en bouwen een munitieschip naast het altaar
zij plaatsen dat munitieschip in de droge rivier en schieten er mee
de omgeving plat
nu hebben wij uitzicht, zeggen zij en zien zich zelf staan in een geblakerde
ruïne van zweet van de buren zich zelf
wij zijn de buren, mompelt de man
wij graven ons in, zeggen zij tot elkaar
in een kindsheid, zegt de man en ziet zijn ouders
een mangat leest de vrouw in de krant
dan gaat het hart iets ingeven dat het spel niet kan verdragen
zij verliezen het gezicht op hun eigen hielen
een voorbeeld van leven gaat opstaan tegen de muren
zij kopen er een beeld bij, een egyptisch respondant
een man die antwoord geeft, denkt de man
hij vlucht en legt zijn ouderlijke kleren af als hij op een avond komt
in het ouderlijke huis
die zijn van de bruiloft, denkt zijn moeder
en tot voorbeeld van leven, meent de vader
de man gooit een vaas om en vertrapt de scherven
met de scherven keert hij terug naar zijn vrouw
dit is de vaas zegt hij haar die ik breng zegt hij haar dezelfde die ik in mijn
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jongensjaren nooit mocht breken zegt hij haar
wie is de vaas, vraagt de vrouw
de man vlucht opnieuw en keert niet meer terug
het grote orgel der jeugd praat na en gaat zijn gang veelstemmig
en wat er was stemt in
er zijn er zei mij later Pedro die bewust hun eigen vrouw redden, zij doen
dat door het doden van de stier
wij vrezen de stier heel erg, zei Pedro
een transcendentaal eroticus
of men zweert bij genealogische stroobloemen en zet houten stambomen op
aan het kampvuur, zei de jongen en daarna brengen wij in 't donker
de meisjes weg
aan de brandende stamper de bloemen onszelf
en zij vragen elkaar of zij een zwaantje kunnen maken en vertrouwd zijn
met het paard
als god groter wordt, fluistert het meisje
vooral de eenzaamheid spreekt klagelijk, hoort dat meisje later
toen zat ik klem in het startblok en brak mijn been door de kracht van
de afzet, zei de jongen
en hij wil genezen, maar zijn ouders zeggen Parijs jongen, Parijs is heel
slecht voor jou voor jullie allemaal jullie jonge jongens
stil met vaste ondertoon van begeren gaat zo'n jongen de lange weg van het
water en erkent zijn element en het principe van zijn geboorte en vraagt
ontslag aan de tredmolens en zet sterke hoge bomen op om wind te vangen,
buigt niet maar leest de krankzinnige boeken der bevrijding gaat met de
sleutels van morgen over het veld en vraagt zich af of het mensdom
kan worden afgeschaft een vrouw gered de ouders bemind en hij geen lachnummer omdat hij
op dinsdag de maandagmelk blijft drinken
men wil slechts in een ruime jas zitten, leest hij ter oplossing
hij koopt die jas en hij groeit er nooit meer uit
met die jas, zei een vriend was het zo dat hij meegroeide tot een bepaald
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ogenblik zie je zoals ik nu uit het raam kijk nog wel en zo naar jou en
dan niet meer of zo er wel geschreven staat in de krant men kijkt niet meer
of boer plus boer geen hoogoven is dan knapt de jas van jaren zoals de
keukenmeid die zegt dag jongeheer en zo ging het en ik ben blij dat je
me opzoekt hier en niet buiten het raam staat zoals ik buiten de jas zie je
hij ligt hier nu en wordt gerepareerd het is de rijgdraad zegt de dokter
die specialist is in knopen leggen en doorhakken want men moet toch verder
zei hij gisteren en vandaag zei hij je moet rusten en ik vraag me
wat moet ik maar de zon blijft altijd schijnen zei mijn verpleegster
en toen stonden de steden in hem op en schreeuwden om verlossing want
hij was in de paring der dingen op aarde die hem de rook aan de ogen
gaven en die hadden de ogen de vijf honden der wreedheid met het
gruwlijke zicht in de blaffende muilkorf zijn hart
de chirurgen snijden wel
zei hij mij
zij zien duidelijk, ik was er eens bij
maar de schade aan mijn hoofd is niet te meten
want het reutelt in mij over een vliegwiel van jaren
en ik reis met een volière in mijn handen als een romeins keizer
en ik zag hoe een dochter haar kreupele moeder gade sloeg
dat de mens zich aldus moet verplaatsen op aarde
met een platgeslagen gezicht en in somnambule vegetatie
in de hand de krant der dagen
zo was ook dat meisje dat de bladen van een droog hart in de regen legde
en de hemel kleurde met rood en de genade verloor in de ogen der anderen
zij strooide motteballen overal
soms zegt zij stil tegen mij: ik ben nu niet ziek meer en zij kleedt haar
handen voor mij uit en zegt zie ik ben een kiesstelsel met een mooie spreuk
op de lijsten zoals vroeger mij mijn moeder die meegaf op mijn verjaardag
met een koek op mijn arm waaromheen een roodgekleurd lint dat ik moest
bebouwen
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dat bebouwen ze nu, zei zij en glimlachte
en in haar ogen nam een scheppende evolutie de woorden in de hand
en zij zei zo leert men zien dat een steen soms overmenselijk zuchten kan
en dat je stilstaat in het randgebied van je lippen die doorgaan de bloedende
hartklep aan je vrienden uit te leggen van wat er omgaat zie je zoals
mijn moeder zei kind als je wat hebt zeg het me maar
maar niet boven de betekenissen uit
die zij de adem afsnijden omdat de tocht niet te verdragen is en het
geloof nog zo jong
maar dat een mens zijn borsten onberoerd aan de kapstok ziet hangen
met wat lege vingers van een dichter er om heen en met in je ogen het
visioen van je ongeboren kinderen dat is niet uit te leggen
dan klappert de wind der ongewoonte door de woorden en
is het nergens stil
dan speelt de menselijke radio onophoudelijk door de muren der afzondering
en houdt de tol aan het draaien die ik betaal iedere dag en niets
staat in de regel der tong
het noodweer voorwaar woedt in de kinderen
en ik vraag mij soms af: Isidore dan?
wordt de kan aan haar inhoud gemeten
en staan haar leden een lied uit?
en wie is groot
en is de daad een grotwoning gegraven in de vlakke huid?
zo het zo zijn mocht
en over de dageraad
want het lichaam hijgt naar de horizon over de wilde dieren van mijn lippen
wat ook koos mij schreef uit Australië in de zwijnshonger der onvoltooide
symphonieën in de dorre vuisten der landschappen van de opstand der
kinderen in de verlaten beschrijvingen die zij doen soms aan het bovenbeen
der vrouwen met de roodkleuren eenzaamheid en de verzaking der handen
omdat de wortel der dingen hen bewoont en uitzaait tot schaduwwekkende
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boom in de woestijnengang der mannen op aarde
de dronken keel vol zonlicht
het oog de bonkstem bazalt in de branding der zee
aan de bloedmuren peletons der emigratie
in de huid, jongen, schreef hij, zijn wij allen alleen
en zijn wij van god los?
liet god ons los om wie de moeder ons bidden leerde mij in Veendam en
jou in Beerta
zoals ik nu zie bidden de mantis en de schreeuwende tor hoor in de nacht
met het geluid en de duidelijke stem de wereld is leeg?
o, ik kus pacific op mijn muren en zilte moederliefde en omhels mijn
kinderen in eenzaamheid
ik ben ook opgevoed
ik houd van mijn ouders
zij deden in schrijfbehoeften
ik kreeg een schrijfbehoefte
en de vervreemding begon tussen de ondergaande zon in de sloten turf
tussen de eindeloze vuren en regens van god op aarde
wij zongen 's zondags
tot het beeld rotsbiddenvast stond in het geloof der handen
en de canto hondo het mes trok en stiet in een brallend hart
om de verschrikkelijke samenspraak met een zwijgend vlak land
dat ik voerde avondrood heilig bevlogen van alphagebeden
23 letters, jongen
in de kabbelsloot het kinderwoord
met dt
en ik dacht mij de koning spijkervast in de drukproeven van mijn ogen
om de boze wolf uit te laten
en een waarschuwing te worden tegen dichte huizen met hekken er om
ik zat in de stomme waanzin van mijn tong en rafelde hem uit en nam uit
mijn hersenschors het gehoorcentrum en legde dat overal neer en
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hoorde en vluchtte zoals ik nu weg ben uit dat land met een ouderwets
beeld voor ogen want de moeder vergeten wij niet die het was zij die ons
bracht en voedde en de eerste woorden leerde en de grauwe vlam van de
volwassen mens die ging en blind sloeg en blindgeslagen naakt met een
rottend lichaam en een melancholisch achteroog
zij sprak tot mij in wandteksten
de waarheid achterhaalt haar wel en de rug krult door de goot der duizend
raadselen
ik ben een dichter schreef Koos en hier ben ik de dykefingered poet in
het bloedlichaam van mijn verlatenheid en binnen de hand van een oude
vrouw die krishnamurti kent
een verwende jongen die de wind uit middeneuropa vreesde
ik wilde wel Afrika zijn en een brullende ziedende woestijn waarin mijn
ogen bomen waren en waaruit de bananen oase van mijn blik een nieuw
woonhuis zou bouwen
ik sta alleen en spreek met de biddende mantis en gooi mij op de grond
en ben fantasie en werelddenkbeeld
soms nemen haar handen mijn hoofd nog en is zij ontroerd om haar
menselijk doen op de voetstukken der angst
dan poot ik mooie bloemen in de overgrote kookplaat van haar lichaam
met de dimensie 5
ik richt het beeld der getallen op en voel mij pythagoreër en zeg zij is
heilig om de bevrijding der dingen
maar de wortel lacht en staat niet stil
zo wordt mij een ziekte verweten en zit ik in bed met de biddende mantis
o heer ik schilder huizen en ik wil van het hart van de aarde
van u los zijn o heer
en van het hart van de aarde de riem snijden
die mij mijn middel meet o heer
want weet ik bid met een dier om de aanwezigheid
ik ben o heer als de huid van een rubberboom zo menselijk
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en de huid is een vrouw
en de vrouw ging uit
zij staat op de gloeiende brug van het zijn
met de kapotte stad die zij is
in de geroosterde menselijke huid die ik zing
de eb en vloed der bewegende wateren in die maan van mijn stem
ik weet ik ben lunair en loop om in mijn lichaam mijn schuur
dat is koos mijn grijze vriend uit een bruin land
in zijn linker hand brandt de turf en zijn rechter hand verft het huis
van Australië op
en hij gelooft in het bloedschone woord en wordt gered omdat hij
verloren is
maar in deze vrouw, schreef ik hem, die ik nu ken en warm ook daarin
woont een groot land en de geschiedenis der wereld is de huid van haar
opperhuid geologisch gedeeld in de onderstromen tijd en met de waanzin
van enkele daden tot voorbeeld
zij is een letterteken zo zuiver en gesneden uit het oog der aarde
deze vrouw koos
zij wou stikken omdat niets meer kon door haar eigen
overmenselijke handen
maar om haar lichaam stond het welgebouwde landschap in maanlichte
bezetenheid en een vreemde jotadokter tot leven door de sardana ruimten
van het zingende rijk met de guadalquiviren greep van haar
opgeheven handen de aanbidding in de dalen dat land haar lichaam
dat is de eerste maan der roekelozen die schijnt tot in het hart der eeuwen
en haar benen de hoge altarengang geeft van de echo's der ogen
die kijken diep
die zagen het zwarte gat van de eenzaamheid
die haar de woeling der encyclopedische armen gaf en de sonore dissonant
die is de tegenstroom en de weergang van alles
zij liet zich niet afsluiten
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zij zegt ik neem nu ephesol in mijn neus dat verruimt de keel en spoelt
door de weefsels der klieren en die krijgen stem daardoor
dan zingt zij een bloedend vuur op de horizon, mijn vriend
zo is haar gang
in de toverdozen stilten die mij bewonen en waarin mij de gezichten
van overal mij bijlichten en been geven en mij draaien tot vuurspattende
hoepel in het luchtruim der menselijke oogopslagen om de beschrijvingen
van het water te geven dat ons stroomt en zet tot beeld uit de ouders
van kinderen met de grootgrondbezittershanden gewapend en tot fabriek
van leven om te tonen de ruimtelijke pracht en ordening in een eenzelvige
alomvattende plastiek met een stem die de uithollingen steeds dieper
boort en zingt en bidt en schreeuwt en de vloek is van de bewegingsloop
der technische monomanieën dit voor een bezielde architectuur
zij staat spaans in het netwerk, zeg ik
een visueel volume met vonktorens en bloedspiegels die de kring opgeven
in dit menselijk-zijn van evenwichtswerken waarin de woorden en gebaren
der ouders verdelgd worden en tot vondeling gelegd soms als baby
maar ook geworgd in de maniacale greep die een man doet om de keel van
zijn vrouw en haar uitwerpt of in stukken snijdt en verstuurt in een koffer
monster zonder waarde, schreef hij er op
was het mijn vriend, die schreef:
voor het eerst red ik mij in mijn leven alleen
maar de kortsluiting volgt op de derde phase
als die wordt uitgeschakeld
de menselijke ziel
In de machinekamers der diepliggende schepen
die uitvaren op de bundels der kustens
binnen het doorzichtige scherm der toneelbouw van menselijke adem
de coulissen
een snelle franse mars naar de velden
in een mechanische schriftuur van gebaren
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dat is de oude historie
de draaimolen door de herdenking
waarin ik stilstond met mijn kind
en op de betekenis wees
nu ben ik vader en jij het kind
en het duivels paard rijdt rond
van 8 uur tot 8 uur 2
maar Vinoba Bhave wil het land verdelen
binnen de bewegingsvrijheid der kogels
dat wilden zij ook, zei ik
het kind knikte en hoorde de vogel
die het bevliegt, dacht ik
op het ranke been van de droge grond
men moet veel baden zo zei Gandhi in de Ganges
maar wie is gelukkig, schreef mijn vriend als alles voorbijgaat
dat is de stroom, zei het kind
en ik zal je zalven zei de vrouw en zij nam haar handen en zij waren
groot en koel als de dalen der bergen om het hoofd der mensen
en zij was de berg
en het kind ging in en werd mythe
en het stond op tot de aanbidding van hetgeen het zelf niet kende
waar het lichaam der geliefde beladen met nieuwe evenwichtstoestanden
de beelden van zeer oude volken opzette
een dansende vuurbloem in haar vingers
waardoor heen de eunuchen fluisterden met rekenaarshanden en de tafels
beschreven met de vergeten naam
van de man die zich ophing op de dag van zijn bruiloft
en de caesar ging en hem lossneed met de trillende hand van zijn leven
en Toffie riep en het lijk sloeg: doe deugnait most doe dat doun aan
dien wicht dat doar stait in 't wit en in troanen en nait wieder ken
doe deugnait
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omdat hij dingen moest doen die weigerden zich te voltrekken, schreef
Koos uit Australië
dat is uit de dagen der verduistering, zei de geliefde
de dramas der voorhistorische paleizen zoals zij afgebeeld zijn
van Anu en Adad in Assur
met de wakende leeuw der verschrikking
de formaties der bergen in het reizende zand
zo ook het stervende paard van dorst
en de zwart harige spin ter grootte van een mannenhand de tarantulla
die gregoriaans in de hoeken der kamers hangt
de geest des heren die is de verschrikking
de eenogige maan in het kind der tienduizenden
zij was een vrouw nu, die ik zie, uit het volk van de polders die mij voedde
en ik ontmoette in de gestalte die zij kreeg door kromliggen
op de vloeren der boeren
zij kende mij niet meer, zij gaf mij enkel haar melk
maar ik zei haar de eerbied voor haar tepels
zij lachte en zei ook dat het te hopen was dat het leven op aarde bewaard
mocht blijven van de gewone mannen en vrouwen en binnen de dijken
die opgeworpen waren
het is moeilijk te leven overal in Rusland en Amerika ook, zei zij
zij zijn hier rood, maar het is de kleur van het bloed
wij kennen hier de wierrook niet
maar het is een altaar daar achter de kerk
en ik ken ze die gaan met de kaarsen van hun ogen om te branden en de
band te leggen
het was héél vroeger anders
ik hielp je moeder nog met het omzomen der lakens en om de letters er
in te zetten
zij sprak en vroeg wat ik deed en zei dat zij nooit las, maar dat het tijd
voor haar was om uit te stappen en dat ik dat ook kon doen als ik wilde en
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als ik toch boeken schreef en wel als een dichter was dan kon ik ook
haar lijster eens horen
die is blind, zei ze
die maken ze blind zei ze omdat ze dan mooier zingen
ik knikte en zei dat het waar was
maar ik heb geen lijster, riep ze toen ze de bus uitstapte en knikte
mij toe en wij wuifden tot elkaar
een roeping en geen vergane tempels
achter de kerk zag ik de doden uit de zwarte polders gedekt door de grijze steen
ook hier trekken ze messen door een berry-berry bestaan en geen geloof
in wetboeken maar onthalsen hele gezinnen binnen de letter van het woord
dit land is nat soms als de missouri maar de dijken zijn beter
ik knikte en tekende met pornografische hand een koortshuis op grafstenen
en daaronder in duidelijk schrift: iedereen mag me ophangen omdat het
mes aan de dode muren hangt en ophoudt decor te zijn
maar de vrouw was thuisgekomen en trok de gordijnen dicht rood tegen
de avond en dacht aan de blinde lijster
die dan mooier kan zingen, herhaalde zij enige keren
en zij keek naar haar handen en wat er in stond aan geïllustreerde papyrus
van alle tijden
de onmensenvreugde van de diepkronkelende wortel die het water zoekt
in het middenrif van de aarde
en wat er aan druppels op dit voorhoofd staan diep in de nacht van dit
land dat grauw ligt door het bloed der verwering
de litanie van de gouden droefheid der Mayas
de mond met de maanhand in de rode wortel
zoals zij soms gaan door een vader die zijn kind vermoordt omdat hij
denkt dat het achterlijk is en ongelukkig
hij zou de spraak der idioten niet meer gaan horen
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maar de geliefde zij zegt in de klauw van haar stem de cumaeische
sybille en vlucht naar het egypte achter haar ogen een heelal van duisternis
en vlammen met daarachter het schavot der koningen die willig hun
hoofd leggen onder de valbijl die de genezing voorspelt maar zij doopt
in hun bloed haar vingers en vertaalt daarmee de werken van de dag
en geeft uitkomst aan het spookbeeld van koppelend voorstellingsvermogen
om te gaan in de benen hoog over de aarde met de ontzagwekkende
onbevangenheid van kluizenaar in het eigen weldoorleefde vel
zij draagt tegen de wereld het onterende teken
zij ontvangt haar moeder op zondag
zij zingt in de avond haar miserere
zij draagt in de nacht haar doornenkroon
zij zet in de duisternis haar houtsnijders handen
over de inlijving anoniem
met de buitenhof der woorden
synthetisch in de geladen greep van haar adem
stampvoetend in haar lichamelijk heil
odaliskies gigante met de hand aan de hoed van de morgen
zij leest het gedicht Ollantay uit de tijd van de Incas
bloemen urnen en mineralen in de handen van vreemde goden
met het stuifmeel grandeza wateren eenzaamheid
de draadloze weg
met de missie de analen te schrijven uit de stigmas der capitolen weedom
om de spraak te behouden
de heilige amuletten sieren haar steengroeven gang tot de grot van het onderkomen
het festijn van sacramenten traditie in de chefs der barbaren
het hoge woord van de uitwerpselen vrede
het discreet en het habias corpus van de bekendmaking:
hier ben ik
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zij staat op en loopt door mijn bloed met de brandende lamp van de
schoonmaak
een zwart schilderij in de diepe verrassing der handen
het kind der tienduizenden ziet zijn decor
in de gran chaco hoort hij de sagen der indianen
om zijn lichaam zet hij de chinese muur
die onderbroken is in het zuiden
maar met de himalaya er tussen
zeggen zij de kleurets van het maanlicht met de schijven der lippen
zodat zij hangen in touwen en wonderlijke liefdeswerken doen
waar het uur der nieuwe taken in stilstaat tot de aanvang
van herfstbladeren aardewerk met de mond open
een gier vliegt op naar de sterren en vermeerdert de beelden in de
winterschemering van het huidige woongebied dat wordt uitgebreid
in de vleermuizen zondvloed der taal
naakt
schets
coriolaniek voor de moeder
met de wens van gesigneerd zijn
dat het teken over u valle en de dag afbreekt op de manie van de zwartste
diepte
en in de beweegkracht der verschijnselen nemen zij de molenstand aan
tot wind van wedergeboorte
het kind in de weefselen der innerlijke gekweldheid
met der ouderen voorzang de poorten open en in
de vrouw zegt de gebeden van de stam en de soort
een oude dame wandelt langs de hutten der inboorlingen
tegen de ochtend ligt zij te dampen in de kookpot voor één mens
kokende olie is het genie der genezing
het meel wordt van de zemelen gescheiden en tot brood gebonden
dat is door de zak
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de nachtwandelaar der eeuwen met een zigeunerkoor in zijn ogen
dat is de muziek die ik hoor, zegt de vrouw
haar handen spookachtig bewogen aan de rug van de man
de brand der wijnstokken vreugde staat in de voldoening der lippen
azoren houtbossen zeggen de rechten der bloedstilten
aan het hoge koor staan geheven de kelken der onmiddelijkheid
hoefijzervormig van het menselijk geluk getekend
de heilige U der goochelaars in de bizarre kop van het licht
zo gaat de barmhartigtigheid over de wereld
een heerbaan met wisselend aspect
het verhaal van het diepliggend oog
omvergeworpen jaren gleden door een uitgeholde weemoed van
krantenberichten
in de hand nu de steendruk
met het gouden hoofd
en de weldenkende staat ter zijde
in de heilige bijnaam die is het applaus voor de zang der bezetenen
vijf voeten aarde
vijf voeten water
de lianen inlijving van bovenwerelds vlees
waarin de anima opstond en rookte zei de talisman
de zoveelmens der tekenkunst in het gemak der materie
het menselijk handelen der geliefden onder water
in de schrijfstift der schaduwlijnen vereenzelviging
het herzien van een oude heraldiek
met de schreeuw o god waarheen wij die wij zijn dit ik zoals het is
en wij ter wereld kwamen en de snik groot in ons stond en in de moeder
die dit bracht zoals wij staan en gaan over een oude wereldhuid met in
onze handen de kaarsen der ogen zie wij zagen en de druk der handen die
ons de troost wilden geven van gij zijt en niet alleen maar met de
tienduizenden onder de geopende hemelmond en uit de mond de regen der
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bevruchting door het licht der nevels en de genade staat huizenhoog in
de straten van de moederlijke gang der aarde als het oog geopend is:
dat is na drie weken
en er zal scheiding zijn tussen licht en duisternis
maar daartussen zal wonen het geheimzinnig land der vragen
en het gewicht der stenen zal de stem moeten overwinnen
en de stem zal los komen te staan van de aanduiding der dingen
en de dingen zullen hun eigen leven krijgen uit de duisternis
en de duisternis zal het woord bevliegen en licht geven
en het licht zal de mens naar de mens dringen
de man zal de vrouw vinden in duisternis
maar zij zullen opstaan uit het licht van de flanken daad
en zo zullen zij de dageraad maken en de tocht naar de maan
met in hun mond de tong der waterdalen
en zo de kratergang tot de diepte
en de schreeuw zie den mens
met daarachter de blinde wateren der verlossing achter de schaduwhand
de schaduwhand zal toeslaan en de voorhang der wereld openrukken
de voorhang zal de taal vormen tot beeld van kelderlach door de
gewelven der opstaande ziel
die gekleed wil zijn
en om versiering vraagt
of kathedrale koelte en onbewogenheid
waarin opgebaard de onsterfelijke geliefden van Teruel
met de lichamen aaneengebonden
in de mondingsgebieden van twee reusachtige rivieren
als amazone en orinoco geplaatst op de kaart van het menselijk gezicht
waarin vertaald zal worden het klimaat der menselijke zorg en de mijnbouw
in het menselijk hart
en de treinen voortijdelijke herinnering
uit de schalen enorm onderaards
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staande op de drievoet van verdronken schepelingen
de groene zang van het want onder water
de laatste schreeuw van de roerganger om richting
en zijn geliefde staat aan de kusten van zijn verbeelding en seint het nieuws
over de wereld
in de eierdons van een dodelijke stem
maar met het magna der handen zegent zij het instrument dat is de aarde
die draait onder de gaande voet van de mens en de afstand peilt tot de
middelpunten magie van zijn beweging
zo staan de tienduizenden om de kloosterlijke eigenheid van het kind
celibrator in de blinde zandstorm der repeterende stembanen
aan de voet van de wentelende geliefde
die is het werk van een wonderlijk vermogen
in de open kruising van het verleggen der jaren
die zijn dit ik de haven en de zeerover verzanding
maar hoog op dit macao de vesting geliefde met de muleta haar hart
zo werd het kind der tienduizenden door de engel bevlogen en uitgewoond
tot andere ruimten van herinnering
want niet langer de kommervorm, zo zei de vrouw
een mooie tekening, liefste
vreemd en van de wereld weg
een filtratieproef onder hoge druk
met de tussengast aan de kant
en de volkeren der aarde het oog gericht op de doodszang der regenbogen
in de andere ruimten gaande
waardoorheen de klok met de slinger het mes
ons staat de bolero rood in het oor, zei zij
en met de stem van het hoofd en lijf tot mens gebeeld
in de koude erts uit diepe aarde waarin de hitte de schulden smelt
van eeuwen veronachtzaamde droom tot versierde fatamorgana boven de droge steppen
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en die te drinken geven in ons zei zij
want wat leeft behoeft de zwemruimte der dingen
een zandbodem vol weeskinderen vreugde
met de lachende handen door de kommer van de kweekvorm
de warmte van de zingende import
in de optocht van het herinneringshart liefste
zeggen wij
zeggen wie
zeggen zij
die het portret afleveren voor de prijs van het kokende bloed
aan bedelaar en vorst
de gier van deze zang die de lever vreet van allen die het kind het
oog leenden
wier ogen droog staan liefste
en de schimmel der blikken laag gericht op de hondsvis van het water
waarin zij baden liefste
de sluis van een ongehoord bestaan sluit zichzelf
wie heeft genoeg liefde om het te zien
maar in Milaan voltrok zich een wonder en ging men per bezemsteel
ten hemel dwz de zwervers van Sica
maar er is een jezuitenorde gewend aan de gang van zaken
zij slaan tegen een rood kruis en doen vrouwen het wonder uit met de bijl
der gewetenswroeging
een oud geloof dat de magier vereist en de bruiloft der doden in open graven
er zijn mannen, zei de liefste, die denken een vrouw is zo'n open graf
en zij graven er in rond met een bedorven spade en snijden zo'n vrouw
open tot een lichaam alleen en kunnen hun zilte adem niet meer door
de keel krijgen en stikken in hun eigen aandrang
maar ik hoorde zeggen dat een bevrijdende fantasie alles kan op aarde
dat die god is
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en het hoofd door de dikste muren steekt
ik was eens onwelkom in het gezin van een vriendin die kerstfeest
gingen vieren
ik kon geen gast zijn
zo trok Josef alleen met de ezel verder en is de vrouw in stilte bevallen
ik leefde in der tijd nog met een rivier
daarin drijven de kinderen zei iemand die zijn ellebogen op straat gebruikte
dat kan niet meende de ordemeester
zij staan nu gewild in een museum vloekte de man
van de arbeid zei de gemeente
maar gewichtig wij allen en zwanger van de gewestelijke bewegingen over
de grenzen waar men de geweerladen geopend heeft en de kasten klaar
heeft staan ook met rode kruisen
alleen de ezels gaan door omdat zij grote oren en ogen hebben
zie, zei mij de geliefde, dat is de dreiging boven het hoofd der wetenden
dat zij niet een gewone ezel durven zijn met grote bewoonbare oren en
ogen als marktpleinen waarop de bevolkingen hun inkopen doen
ik wel, liefste zei de jongen en zette zijn handhaversbril op
nu de getouwen aanhalen en geloven in de pijp die de indianen doorgaven
in de ogen zei de liefste
ik lig in balans zei de jongen
van het vooruitzicht zei de liefste
met de kinderhand van de winst bewogen de bomen
boven de loodsen der havens in de schreeuw van het slagwerk
binnen de boedvorm van de wilde geliefde
waarin hartenheer de bakens verzet en het getij opneemt boven het peil
van de hartsgeheimen uit en de openbaring afleest uit de hinderpalen der
kustverlichting
aan de linkerkant van het lichaam zit het kloppende huis met de aanstoot
fluisterde de liefste
in de weerwee
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de geneeswijze der warmtebronnen is overduidelijk bewezen
zeggen de doktoren
ik moest ze tot spreken bewegen, zei de vrouw
want wie nu niet weet dat het oorlog is geweest en velen gestorven zijn
zullen het nooit weten
ik was verpleegster
hij is doodgevallen
ik nu de deerne en een graf
met de wartaal der engelen loop ik rond zei het kind
het kwadraatgetal staat op alles wat de tong vormt binnen het beperkt
gehemelte van een menselijke mond
dat is een goddelijke ruimte zei de vrouw
door de mijngang zoek ik mijn weg met de leggers in mijn handen
zij leggen blindelings zei de geliefde
binnen een geloof zei de man
van mistbanken en mnemotechnische stutten, riep de psycholoog, is de draad
van het leven onzichtbaar gebleven
ik concludeer tot zeven maanden hechtenis
dat is een doodgeboren kind riep een vrouw van de tribune
zij werd verwijderd
met de modderpraam van de misstap door het magazijn der dagen
riep een man
de kinderen houden hun hoofd vast binnen de multiloog der wanstaltige
tongen
die de mond als een mouwstreep bewonen en tot teken zetten van uiterlijkheid
maar in de schelp van de morgen zet het duister alphabeth zich voort
moet ik getuigen riep het kind der tienduizenden
ontwaakt in de arm van mijn geliefde riep een stem zag ik een heerscharen
waarde in de ogendienst aan de maagd
maar de maagd sliep in haar eigen okselholte en was oleograaf
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in de omega van mijn hand liep de boer te ploegen en hij zaaide het zaad
dat binnen de omheining viel en opschoot tot een vreemde omgangstaal
omnibussen staan gereed bij de aankomst der treinen, las het kind
die taal moet ik schrijven en ik schrijf haar in het hart van mijn geliefde die
tachotype langs de binnenzijde van mijn hart haar vingers verlegt in de
omschaduwing van ultrarode warmte seinen die de weg wijzen
ook mij zong het kind
zoals het vroeg aan de moeder der uren met de open handen geheven
daarin zal het al geschreven worden binnen een predestinale omlijning
er zullen aan deze handen zigeunerinnen dansen en het bloedspoor uitleggen
met soms zachte soms krijsende stemmen en de omroep der aderen zal
zwellen tot een wereldorgaan waarop men over kan schakelen en niet
meer terug
wat er is kan een mens niet meer verlaten zei de vrouw
en niet wat komt
in deze abstracte samenspraken zegt het heelal zijn vorm en weet het beeld
van de keizer voor een open raam en door dat raam het landschap der
wereld en daarop de mens die bouwt zaait en vergaat maar de kinderen
eindeloos de adem doorgeeft met de omslagdoeken der tabellen getooid van
het verschrikkelijke schoolschip der schrijfkunst die de steunpaal en
wissel is van de stenen taal der tijden
die Napoleon vond en Champollion vertaalde zei de meester
met de smartkreet der gestorven koningen
met de adder tussen de cleopatrale borsten waar zij beet en het hart uitrukte
en verslond en in stikte en uitbraakte aan de nijl die het doorgaf tot de
bodemstenen der bedding die bleven wenen van de geheimen der liefde
en het land overstroomden daarmee tot de bedouinale gestalten van
mannen met grote kamelen lavende zich en de dieren aan de oasen van
smeulend geboomte
dat is het klaverblad van vieren riep de priester en snelde naar
Ammons tempel
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die heeft Herodotus ons beschreven, hij was vierkant, zei de meester
dat is een spelfout, zei de geliefde
de historie is een bacterie, riep een dichter, en de pest
maar het kind ging rond als spons en zoog zonder onderscheid en het las
van de aarde die hing als een borst in de nacht boven het gesloten oog van
de mens en de tepel gaf aan de mond die niet weet en de mond inzoog
het vocht en ontwaakte geopend nog in de ochtend
dat is droomuitlegging, zei de pharao tot jozef
maar nu de verklaring vroegen de mensen en lieten hun tong over de
droge lippen gaan
de druipsteen en de holte daarin, is het resultaat van eeuwen, zei de
meester, steeds de ene drup na de andere op de steen dat maakt het gat
dat is de slijtage, riep het kind
de geliefde knikte en sloeg haar ogen neer en haar handen zochten een
voederbak voor haar gebaren
mijn navel is thans met vrouwenwerk beladen, riep het kind en joeg zijn
ogen weg
de ogen zochten en vonden het werk en legden de droesem om de ziel der
verbeelding
later moeten ze in de droogkamer om het vochtgehalte te meten, zei de boer
zo weet ik alles van dit lichaam zei het meisje en nam het hoofd met
de ogen en zei verder dat het haar liefste wens was het later als hij stierf
af te snijden en bij zich te houden voor altijd
want dan ben je nog te zien zei zij
en binnen het kinkhoestgehuil der kinderen wordt het bezit bezegeld en de
tempel gebouwd om in de ruimte de lijn te zien in marmer en zandsteen
opgericht tegen het blauwe gat van de hemel de kroeghouder van alles
het grammaticaal geworstel van ouders en kinderen
van de geliefden, riepen de geliefden
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om de hoofden worstelden medusaal de slangen met de dubbeltong
waarin het gif zei de meester
want een slang spreekt aan het uiteinde der tong met zich zelf
dat is binnen de schriftuur der dagelijkse dingen zelfmoord
en het kromzwaard der absolute inlijving, zo zei de geliefde
dat is door een slaap van dagen met de stift der beschrijving tegen de hemel
het kind in zijn magische vlucht ophoudende de fantasiebeelden in zijn
eigen handen die liggen om de hals van de moeder en de slagaderlijke
haarvaten zachtjes dicht knijpen
nog niet de worging fluistert een stem
maar het kind loopt door de gestrande bezigheden van de wereld en vloekt
een vreemdeling in overvolle kamers beweegt zich op de adem der
aanwezigen naar de verstikkende stanklagen aan de plafonds en vertakt
zich tot een grijze zee met overal ogen en een opgezette stem die buiten
hem zelf staat en de barbieren hanteerbaarheid van het mes verkondigt
de aanwezigen buigen het hoofd
niemand zal nog ooit de moed hebben om op te kijken
de geliefde lacht en zegt: zie aan mij zal alles zwellen tot een nieuw
bestaan dat uit mij gaat en eigen voeten krijgt en daarmee de voorhoofden
der voorgangers zal pletten tot plaveisel
want er is geen genade
en geen kinderachtigheid
de kinderen hebben zich nu opgemaakt om hun ouders per lichaam en graf
te verslinden
zij zitten aan de kant en spelen met de doodsbeenderen
zij bouwen een huis getooid met de doodskop der moeder
zij spreekt niet meer, zegt het kind, maar uit het been schijnt een bleek
licht op zoek naar de stem
en als het dan geboren is, zegt de geliefde, dan kunnen wij het kleden en
laten wij het omgaan door de handen en ogen der mensen en zal het
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beademd worden met stofgoud en zo god zijn en opgesteld in ieder woord
dat wij spreken
de jongen zegt dat hij zijn moeder gestalte zal geven en haar adem een
huis zoals het hem wiegde in haar schoot en de wateren zullen haar niet
ontbreken noch de borsten uitgedroogd zijn die wij zien door dit
bouwwerk van bleke botten waarmee wij spelen hier aan de voet der
kindertempels die zij voor ons bouwen mooie ruines met geluiddempers
in de oren de kappen over de verdorde lippen om niet de gele stof te
zien die de haat heet en de liefde doet en niet weet maar ons het hart
uitsneed bij de feestelijkheden der verjaardagstaarten op tafel met het mes
er in en de kaarsen die wij nu branden jaar na jaar op de graven
van wege de verbinding met de zielen zei de professor
dat is de exegese der gebeurtenissen die zijn de dagen van verschrikking
binnen gewoon menselijk vlees beschreven met mooie namen en opgeheven
in een buitengewoon licht uit de streeltong die is dit huis der kinderen
waarin zij wonen en spelen het spel der verloren geslachten heen en weer
en op en neer met de nadroom in de hijgende adem en het metafysische
schendwerk
maar het zal gehuld gaan dit kind in de schoonste kleren en om zijn hals
het vlies dragen der gulden daden die hem aangedaan en tot voorbeeld zijn
en de graven niet kennen
dit kerkhof wordt thans van zijn kruisen en stenen ontdaan om de stad
verder uit te bouwen
een schoner monument kan men zich niet denken
de geslachten parend en barend op het verende bed
verlichte doodshoofden
de modebladen van de moderne snit in hun bevende lichamen
dit is de liefde die ik bezing, zegt een stem, die bezongen moet worden
het leven over de handen heen in tederheid bevend
ik zeg het beeft, zegt de stem en braak het oog uit dat alles ziet en op
aarde leg ik het tot kolonie een soort angola met portugal aan het hoofd
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omgeven door dichte negerwouden met harten gekorven vol wees gegroet
en vreemde agressie in de huiden
wij zouden moeten vluchten, liefste want men ontschorst ons
dit zeggen de geliefden en zij omhelzen elkaar op de onvruchtbare aarde
van hun begrensde gebaren en hun lippen zuigen het huis der liefde leeg
en tasten de wanden aan en vergiftigen met woorden de stilte der gaande
adem tot de structuur van een wanhopige tweeklank
danse macabre opgestaan uit de versierde navel van oude goden
een zeer bijzondere bijna olympische verrichting die door regelmatige
oefening van het lichaam ons eigen kan worden, zeggen de heilige boeken
want de obsessie van deze organische ruimten liefste
wat uitsteekt en ingaat en herbergt liefste
met de tijdsopvatting van ontdekkingsreiziger liefste
waar Isidore staat in zijn grijze oceaan liefste
met de toenemende helderheid van de tegenkrachten liefste
in de gregoriaanse rythmiek der samenhankelijke stof liefste
dat is de kus der lippen
dat is de traan der omfloersing
dat is de rekenschap van fragment
van breuk tot breuk
over de relatie der elementen die de vuurtong bengaals het licht geven in de
naklank der zelfvergeten momenten
waarin wij staan
in de gerichtheid tot geluk
met onze menselijke handen in de complexe daad der ogen
waar de ontraadseling wacht
in het raadsel liefste, waarin wij dat leven liefste in de aanhorige klacht
der omstanders
in de kristallisatie zo zei Stendhal
maar op je hart liefste druk ik een indiaanse tekening met de abstractie der
liefde in rode ballen en kruisen
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om de ongeschondenheid te tonen van de wekwoorden
in dit droomverloop, liefste
en niet zoenen alleen de verslijtende lichaamslappen
o, liefste wij staan doorkleurd in wat wij uitwierpen
niet onvoorwaardelijk, zei zij en zette koffie
maar uit de room bouwen wij de ruimere blik en in die blik staat de zwarte
engel en om de engel de tuin van kleuren en in de kleuren de boom der
kolossen en de kolossen geven in de nacht de vreemde giften door
sine que non schreeuwt de professor en slaat zijn hoofd tot versteend
pupieter
dat is de ijzeren ruiter Peter zo zei Dostojewski die door de schatten reed
en het volk een ander hoofd opzette
maar de engel spreekt haar eigen rechtspraak en treft de dading die zij wil
overeenkomstig de voorwaarden van het gehele rijk der binnenhuidse
toestanden
de wieg voor een nieuw leven met het eindelijke goocheloog
in de geheven stok der waarschuwingen
aan de overrijpe vrucht
in de alarmklok der mobilisatie en de verzen van Majakowski, zei hij
met mijn tartarenlichaam zal ik je verslinden liefste
vanwege het modelstaan in het uitvretersoog der schepping
met de oorlog als natuurramp in mijn handen
omdat ik mij meester moest maken van de ringstraat waarin ik eens
woonde, zei zij, heb ik mij afgezonderd temidden van veel water en
ontwaakte ik in een huis waarin de bel van het ritueel ontwaken werd
geluid door Sor Cruz voor die van het land Sol Cruz en mijn ogen
openden zich tot een lusiade van nieuwe wegen maar mijn lichaam liep
slapend rond onder de handen der doktoren die zich om de pompen hadden
opgesteld daar zij mij de verzopen polder uit het noorden dachten en ik
niet meer sol zag
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maar ik herhaal het woord dat ik door de boosaardige leugens van mijn
verbeelding ben gegaan en hen tot een politiek moratorium aan de kant van
mijn wegen heb opgesteld en open voor al het publiek want wanneer
men verlaten is door ieder die de lippen het hartswoord doet zeggen
komen de ondergravingen in het eigen bloed aangegeven door de pakjesdragers
van beroep en door de loopjongens die aan de voordeur bellen
doch ongezien van achteren ingaan
de groenvrouw en de huurkoetsier waarop het huidige leven rust, zei zij,
dezulken zijn de bodem der wereld en de stank en de vlaggestok voor een
nieuw bestaan
zij zijn de kweekplaatsen
toen ik dan eindelijk op mijn eigen plein stond, zei de geliefde kwamen
de autos der goedertierende buren en brachten het eten om mij van de
alpendruk van het zwijgen te bevrijden moest iedereen de hele dag tot mij
spreken
en zie daaruit is een nieuw lichaam opgestaan als een witte vlam en zonder
zalving in de leden maar critisch in de marteling van de dagen ook al
reden de autos met voedsel af en aan
en ik was een conferentie vol verzoenende tendenzen
maar de massas schiepen in die dagen de tijdperken
met een stormloop in mijn lichaam, liefste
de man zweeg en zag zijn ontstoken ogen die hingen in de muur van haar
blikken als rode poorten geopend naar een onnoembare wereld met de
verborgen krachten der rondgaande wreedheid
later verliet ik ook de kinderen, zei de man omdat men in een ruïne niet
leven kan ook al wordt er gelachen
ik werd een leidse fles die bij elke aanraking ontplofte, zei de man en ik
strooide decreten rond opdat zij gehoord zouden worden en bewaard
tot de tijd der aparte doofheid voorbij is
zo zeg ik
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maar de geliefde vertelde haar leven onder de schemerlamp der opkomende
zekerheden en las in de boeken het zelfbewuste woord dat stond als
meerpaal en brulboei in de open zee van haar hart met de vingers
omklemd de mierenhoop van het innerlijk verkeer en de blik vogelrecht
op het draaiende licht der naderende kust
daar zijn de duinen en daar is de loods
uit het raam van Granada, liefste
met de administratieve betekenissen van onze gebaren die de bevrijdende
aarde de geest in handen legden en de vleugel het woord gaven met de
klapwiek der overbewuste oogleden naar een wereld vol voedselvoorziening
en radaroren om letterlijk de toekomst te voorspellen
want de onzekerheid, zei de man, dreef mij weg van vrouw en kinderen
en opende de koninklijke gang van de val van idool tot idool met de
demon der wraak als een bloem in de warme navel geheven in de tegenspraak
van een mooie vaas
een russisch hart met een realistische voorstellingsgave
ducasse op de eiffeltoren om de waterzucht in de menselijke gang te peilen
en de slinger
maar ik ben de schorpioen fluisterde hij zacht en vervul een franse missie
door het lichaam open te snijden en voor aller ogen te laten zien wat
er aan beestachtig gedierte rondkruipt ook onder de fluwelenste huid
met mijn tentakel blikken wroet ik mij tot zondebok samenzwering en
revolutie: met een mooi voorjaar in mijn hoofd
en een dienstplichtige bloem in mijn handen
en een wassende geur over mijn uiteengerukte leden
die zijn de ingang tot god
de unio mystica van een zeer oude monnik
gaande door de kloostergang van de tijd met een klein zoeklicht in de
lijnen van zijn handen en houdende de aanraking
want het is mogelijk dat Renoir een model had in 1896
en dat dat model zijn kind hield
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en dat dat kind en het model Gabrielle en Jean na 55 jaar samen in Amerika
wonen en gefotografeerd worden
en dat Gabrielle nog altijd de rode jurken draagt die het oog en de hand
van Renoir bewogen
omdat zij hem bijstond in zijn verlamming
zijn zoon maakt nu films en zij is een vrouw van 70
en Renoir stierf in 1919
is dit nu de verbanning van de mens op aarde vroeg de liefste
zo nu en dan de soldatenlaars op tafel liefste dat is nodig
en onder het juk doorgaan en een ander rijk stichten
met de bebouwende gebaren de palmen planten aan de mondingen van
grote rivieren om het zand te beschermen tegen haar eigen beweegzucht en
ook tegen de hellingen der bergen de wijnstok planten der wereldtalen
en het groot hart van de mens die ontdekt: de bebossing is heilig over de
verschijnselen des levens en zij zijn in het verschijnsel de openbaring ervan
waarin ik vele dagen woon liefste en mijn bezwaarschriften schrijf
te vermoeid liefste om verder te gaan
met de wil van mijn mond die spreekt
en alleen met mijn handen in de vraagbak
mijn ogen een kaartsystemen waanzin
met het forceren tot het bestaan van een groot licht
maar een schaduwleven binnen de vouw van het lijkkleed liggend op de
operatietafel die heeft levende poten die zijn de ogen van wie voorgingen
dat is te zeggen verdwaald in de samenspraak van luisterende zielen
ik ga als kalfdrager in tot het beeld
met een dierenfries op mijn voorhoofd: de panter, de bok en de ever maar
ook het paard met mensen-borsten
op de witte achtergrond van het beeldenveld der woorden
met de tumor van mijn blikken roerend in de mens van de overkant
een wilde charge
omgeschakeld op de halve periode waar is liefkozing en roede
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met de vervolmaking van het tegenbeeld in de collector van mijn gebaar
waarin de wereld het vislijf aanneemt en jarig wordt
ik versier haar met het eigen loof
gekweekt in de spoelzijde van de hals van mijn geliefde
en wij spreken over onze ouders
dat zij altijd de dynamo zijn
en veelal de grafsteen de plaats der handelingen is van de hoge gevelkunst
die de woorden opzetten in de bordpapieren ruimten van de tijd
o beweegbare metope van mijn woorden
heb uw lichaam
heb uw lichaam lief als het huis waarin gij woont
een havengestalte met vreedzame muildierberijders in de weerklank van
hun eigen gang
de aarden moeder zal u het sagenbeeld wel zeggen
en dit met een bovenmenselijke klaarheid
zodat dit is de duidelijke vervreemding van het eigenzinnige weten
wij gaan ter slachting met het opgeheven hoofd der wanhoop
zoals de soldaat stond te kijken in de vrije tijd van zijn verlof met zijn
vingers in de navel van de vrouw naast hem
op de dorre vlakte van dit zanderig gebed
die de muzelman de allah doet roepen over de woestijnen afstand in zijn
stem met de blik op mekka en de trillende strot van begeerte in de heilige
keel om water
ontschoeid op het mozaiek
met de lettertekens op de gespannen voetzool der minaretten hoogheid
de stem staande in de ruimte tot oproep
Mohammed wentelt zijn steen tot de sterren staat op en wandelt over de
wereld met één grijs en één zwart oog en zet zijn gewaden op met het
kromzwaard der vereenzelviging aan de poorten der losliggende steden die
daar liggen historievast maar ondergraven van de schaarste onder de brandende adem van het menselijk tekort
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omdat ik van de wereld ben geweest, zei Mohammed
en sta in een grafiek van gelijkstroom dwz een rechte lijn in de kinderhand
der tijden
met de menselijke stem zoals die staat in een modern modeblad
fraai afgebeeld tot de ingesnoerde taille en de wiegende heup van mooie
sultaneske vrouwen
hebben zij de taal nog der ogen
en stroomt langs hun voeten nog het water der wassing zoals ik die
hygiënisch deed in de duizenden baden die ik stichtte onder de gaande
hemelen opdat de aanblik van de mens te verdragen zou zijn
en ook de wisselstroom van zijn geuren
en de draairichting der ogen
waarachter de zanger woont met de hoge revolutie in zijn stem
want wie niet opstaat tegen de geboden met het tegenvoorstel van zijn
eigen orde wordt eveneens uitgeleverd
dit is het raadsel, zei de geliefde en zij trok haar zijde naderbij
zij liet de vingers een blanke communie spelen
zij spoelde haar mond met zoete woorden
zij gooide de olie op de smeulende vuren binnen het woordelijk knoopwerk
zij hakte vervolgens de knopen door en wierp ze als brandende sterren
door de steden van haar woonogen
uit de ogen nam zij het huis brak het af en gaf het weg
de man schreed hoofdschuddend door de lege straten en nam zo nu en dan
een brokstuk warm nog van de folklore en mooie rhythmische beweging
hij woog de steen in zijn handen
waartussen de samensmelting plaatsvond
ben ik nu een man, vroeg de jongen
de vrouw knikte en stak het plein over
de jongen wierp zich op de keien en bad een gebed tot de heilige moeder
van zijn geweten
de moeder stond achter zijn gebogen rug en sloeg hem gade
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in haar éne hand een bijl in de andere een kunstbloem
beide handen geheven boven de gekromde nek van de zoon
toen de jongen opstond kreeg hij van haar de kunstbloem
zijn moeder vluchtte en wierp de bijl in het park
de vrouw keerde op haar schreden terug raapte de bijl van de moeder op
en vroeg de jongen om de kunstbloem
dan krijg jij de bijl, zei zij lachend
de jongen liep drie keer door zijn lichaam en gaf de bloem
de vrouw ging heen
hij stond op het plein de bijl over de schouder
nu mijn vader nog mompelde hij en sloot zijn ogen
op het plein werd de vrouw verbrand door een joelende menigte
met de kunstbloem was het vuur ontstoken
in de stad rinkelden de bellen
een groene romance op het plein
de verordeningen schudden hun ogen af en trokken de laarzen aan
de brandweer werd gewaarschuwd
door het bewakingscordon ontsnapte de jongen met een stuk geschroeide
huid van de brandende vrouw
hierin zal ik verder leven fluisterde hij en de muren vielen om
de volgende dag in de ruïne van een kerk verscheen hem de vrouw en vroeg
het stuk van haar huid
anders wordt de kunstbloem een altaar en jij het offer
zij glimlachte
de jongen stond op en omhelsde haar
ik woon in dat stuk huid zei hij
haar lichaam vlood heen en in zijn hand lag de kunstbloem
nu ben ik een altaar, riep hij wanhopig en ging heen
binnen uw eigen samenzwering zult gij leven riepen geschonden heiligen
hem toe
op de muren las hij de plakaten der wederopbouw
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zij zeiden wij hebben gelijk
de jongen vluchtte en schreef een schotschrift
dit is wat nog gedaan kan worden
met de vertraagde handen der openbaring
in het epigonenoog van de opeenvolgende seconden
mort à dieu schreef Rimbaud op de muren
het woord wordt wandtext waarschuwde een heilige
de jongen vluchtte wederom en stond des nachts stil in het open veld
de ruimte is nu om mij heen en zwijgt
op Majorca maken ze muziek sprak een vogel en daar is een onderaards
meer van vruchtbaar water
de jongen knikte
ik word nu de visser in blauwe zeventienmijls diepe zeeën zei hij
de vogel knikte en wees hem de weg
ik zal ook het klooster bezoeken van Ramon Lull zei hij
de vogel zong het lied der moorse muren
de aanbidding is heilig dacht de jongen
ik ben ver van mijn ouders
in de honger van mijn kinderlijke gebaren
dit is de oude reis in een verafgelegen land
tegen de prijs van een belletristische dans in het donkere herinneringsgat
van de jeugd
van het meisje dat dacht een tabaksdoos te zien glinsteren onder het gras en
toen zij met een stok de doos uit de grond wilde lichten deze zich ging
ontrollen en een slang was
of de jacht op de tarantula
of de bij die steekt in het spel op de boerderijen
en dan maar knielen en bidden in de trots van niet ik de huil in mijn ogen
maar liever de windbuks op de duiven en die aan de groten geven om
soep van te koken
en soms ook de tekens lezen van de steppenheuvels op gekleurde platen
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de merktekens van de grote volksverhuizing, zei de meester
en wij lazen de tekens tot een figuur van eigenheid
want de mensen werden verjaagd zei de meester
bij duizenden
het kind nu vist op Mallorca en hoort de stem en zijn hand streelt oude
stenen en zijn ogen de verweerde voetstappen der volkeren
de holle druipsteen van wat doorgaat
in de kenschetsing der pagaaien leden met de vrouw aan één arm
zo ik ga, zei het kind
met het moedermysterie onder het water der dynamische bewogenheid
die ik uitgraaf binnen gereserveerde verschrikkingen die zijn de dorpen in
Tessin die ondergaan met oude vrouwen en lawines
de bouw van de huizen is daar zo, zei de man, dat zij onherstelbaar zijn
als het dak instort
en zo hol ik mijn hart uit tot huis en keelklank vol catacombe
waarin de vrouw leeft in de sneeuwval van haar leden en zij mij haar
kloosterlichaam onderwijst en de karaf te drinken geeft met de wijn der
eigen averij gevuld doch geheiligd door de kraanvogelblikken van de
keerdam haar hart en zich oprolt en uitlegt de slang der verbintenissen met
het kartografen stift getekend het cognossement der lading
zijn wij o liefste vrij van lekkage, breken en brand?
zijn wij o liefste niet die vrouwen van tachtig wachtende in de hoek van
een dakloos huis op de karavaanwind des doods?
wij zijn liefste in het getal der beschavingsbeelden
in de preserve van oeroude oogopslag
de weg de berg en de stad
in de kaste der vereenzelvigden
met de rode brand van de aarde in ons lichaam
het ketelruim vol helse kermisbedden
nu komen de Indianen, dacht het kind
wij houden de scalp gereed
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zij hebben hem aan de paal gebonden
en bidden tot de medicijnman
zij nemen de cassave en pletten die tot olie
die zal ons zalven
zij strijken de olie over de messen
die zullen ons los snijden
met de messen snijden zij takken
die zullen ons dragen
over de takken gooien zij olie
tegen het schaven
zij steken de takken in brand zegt het kind en verbranden de blanke man
wij wikkelen ons o liefste in het laken en laten ons zalven
in de kerving van ketter op aarde
met de hoerige blik der steden op onze handen en de gil van het lijf
langs het genummerd trottoir waar de droogmachines staan in het zachte
klikken der tongen en het telraam door de armen wordt voortgeschoven
over het wegdek der aalmoezen schimgang
ik heb koperen staven gekocht zei ons de man die te plaatsen zijn in het
vlees van geslachte dieren op iedere staaf staat een teken de hand met het
mes het slagersgezicht en het symbool van de voedende regen
zij staan mooi op het vlees zie de vrouw van achter haar tapkast gebaren
wij dronken sherry en gingen heen
in de haarspeldbocht van de wartaal
de neringdoende nero's die ons bewonen de netmaag van dit schrift dat
is de verrekening der neusklanken jeugd uit de schommel van de
overgeleverde liefde der ouders die nu staan te kijken aan de kant van de
weg in het gezwel van hun overbodig waakzame ogen die de tocht niet
van de vallende kelen kan houden van jongens en meiden die soms gaan in
kolonnes en hoofddraaiend brengen de verplichte eerbewijzen aan de
tribunale zelfverheffing te zien om de meter langs de weg van het leven
te geloven dit alles, zei een meisje
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je moet in de pas blijven, liefste
de hoornvogel vliegt heen en terug
opzij kijken liefste en groeten
met een tak in zijn bek
dat is de mond liefste van het hoofd van de staat en hoed u
dit is een plundermarkt waarop wij nu staan, liefste
denk aan de regenmeter meid en de penning
de vogels strijken neer, liefste
de gieren met plukhaar en richt je geschut
het zijn onze ouders, liefste ik zie hun gezicht
wij ploegen hen onder voor de vruchtbaarheid
is dit de verbintenis liefste die was onder de bomen
dit is de akker
zij vallen als schoven tot hokken, liefste
dat zijn onze huizen
met ramen van bloed, liefste
dat is het licht van de opgaande zon
zullen wij nu wonen liefste?
in het opperst presidium van onze spreekbeurt
krijg ik verlof, liefste
de wederkerige diensten vragen om hulp
en onder de bomen steekt op de woestijnwind vol zand en graaft de graven
der liefsten en daarop graveren zij de woorden der weilanden ligging
die was in de ogen bij het omhelzen de eerste keer bij het ondergaan van
de zon die had gebrand de gehele dag het land en de koker der hitte
gebouwd tot bewoning en de daad van twee lichamen liefde de liefsten
die zagen voor het eerst de huig der begeerte gespannen door de dag tot
een vallende nacht van schommelend schaften
zij vielen ter aarde
de tribune juichte
kunstmest voor schone scholastiek
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de schoolmannen bouwden een groot monument voor de welpen der
toekomst
velen beving de sluipkoorts naar de eeuwige letter
zij dachten zich een slotvonnis dat stond in de pyramidale oren aan
opengereten wangen onder de sluitbrieven der ogen
zo gaan zij heen als zegel op de blinde agonie der voogden die hen
nauwelijks nog heilig noemen en alleen nog kunstleden maken voor het
uitvallen der armen en benen
wij kunnen nu ook reeds het hart enige tijd stilzetten en het daarna weer
beter op gang brengen, zeggen de doktoren
zij brengen ons tegenwoordig veel dode soldaten maar die waren in het hart
zelf getroffen en zo stond het te vroeg stil
dan kan men het niet meer op gang brengen zeggen de doktoren
o liefste in de slotklinkers der liefde wij staan en wij blind en bidden
de molens van wonderdoeners binnen om de slingerhoek van de muren te
verkleinen tot een stevig huis met een sleutelbloem en een sierbaan
om op te spelen, liefste
maar nog liever liefste de orakelsteen van Concacha waarop te lezen staan
mensen dieren en tempels
die gaan
die gaan in de omslagdoeken van hun woorden, liefste
zoals de jodin die zei tegen haar man in tranen: huil niet want ik zie jou
terug ik maak alleen een omweg over Auswitz
met de casa moral in haar ogen
de man ging heen en boog het hoofd
in de breukzuil der ziel die zijn geyser verheft van menselijk bloed dat de
koraalriffen bouwt van een bestaan in eenzaamheid van ieder die is
zijn eigen atol met het eigen meer de spiegel over wat innerlijk is een
diepgang vol voedsel in de bedreigende golfslag der dagen met het vuur
van zijn ruggemerg schrijnend in de hand van zijn liefkozend oog waardoor
de liefste leeft
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want de liefste zij leeft door de handen der liefde
die het haar aandoen
en de verheffing zijn over alleen
die woont achter de iris
in zijn eigen evenwicht
met de tektonische bewegingen van het enigma
de zeebodem met het bezinksel der daden
van de voormoeders
die waren het zachtgolvend plateau van de voorvaders
in de ijzige omnachting van de stofvoerende wind
uit de onwetende opperhuid
met de bezeten facetten der honger in de hoekige kantsteen der handen
en de kegelsneden der programmale ogen
ook van de ouders liefste
die in onze woorden en tegendaden leven liefste
als wij staan aan onze zee liefste
of de galala woestijn met de windkeien der woorden alleen
waar alleen woont liefste
met de oase in het zand der ontroering
waardoor de pyramide bestaanbaar wordt
verheven in de vijfhoek der tijden als het antwoord: wij spreken
in de lengte duinen
tegen de zeewering opgeworpen tegen de opstand der verzonken steden
de mensen verzameld in de kerk en overspoeld
dat is een verzonken stad, zegt de meester, zo zijn er meer
dat hoort het kind
het slaat alarm en lacht een dekblad
over het stinkende water van de jeugd
met de regionale paedagogie
slapende in het eigen lichaam van de nacht
na een dag overvol zon
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toen de oogleden opzwollen van hitte
en mannen en vrouwen werden gevonden in het open veld onder een
bodemverschuiving
langs een bijna verticaal breukvlak
in de fluitketel der opgekropte adem
zodat zij stonden te kijken in het hulpwoord der wanhoop en de plooiingsgebieden
van het machteloze gelaat
en kartogeen werden
en hekwerken plantten
en smeermiddelen uitvonden
maar de andes der reinvelden waren niet te vermurwen want het woord
stond in de wet gesproken en de aarde beefde onder de voeten maar het
Juragebergte, zo las het kind, is slechts een dunne gerimpelde opperhuid
van de steenschaal
daaronder kokend graniet
in de samenpersing van de stampende voet van de paring en het stille
zoutmeer der tranen en de gebedsring der bergen om de menselijke hand
van het secundaire gesteente der ogen
want zie hoe hij gaat
rechtop
met de aardbeving zijn hart
waarin liefste alles woont
een baksteenwerk binnen een houten raam en een ijzerconstructie
en de oorzaak van de vernieling
van wie?
want zie hoe hij gaat
onder lagen gasdruk als een merapi
met het hermunten onder de nagel der vingers
het beeld dat hij ziet
dat hij gaat
in het tempeldal van zijn voeten
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de assepoester der aarde met de lavaprop in zijn keel
zijn hart een aswolk
zijn lichaam de magmakamer
zijn bloed een gas onder overdruk: dwz de woorden
zo valt in de nacht het kind uit zijn bed en ziet zijn angst
het ligt als een meer in het gat van zijn ogen
daarin het beeld van de karper als een krokodil zonder poten
een krokodil is één en al oog
het kind wordt wederom in zijn bed gelegd en eet zijn ogen op
als het ontwaakt kijkt het uit staalblauwe kraters die de noodgrote
kiezel gooien
de moeders bakken een korst aan het brood en roepen het kind te eten
het kind komt en ziet zandbanken en verandert het brood in puimsteen
zie, moeder, zegt het, ik bouw een huis
la maison de bébé: een prentenboek
organogeen
later kijkt het en weet omtrent zich zelf de stand van zijn lichaam
dan ben ik de maan eros die rijdt de sterren tot gruis
en nooit zitten als oude vrouwen in de sintels der jaren
want die gaan heen ik zie ze in mij zitten en breien de jurk nog steeds
van jongens en meisjes zoals ik ook ben een jongen een meisje en al wat
leeft zo het is op aarde de gang nietwaar niet alles gescheiden en veel
zien dat meer is dan de ogen nl de blikken in de steenschaal van
het lichaam zoals ik zag ontelbare van kostbare mineralen in de uiterste
spion der versuffing ovaal getrokken in de zeehond het lichaam met de
spoelvorm van de hand roeiend de weg vooruit die te zien niet is maar
genoemd staat in de barre stilte van het achterhoofd en valt en opstaat
maar dagen en maanden soms ligt in het verebben van mijn bewustzijn
en zo ik wel het mes wilde nemen en de indianen aanbad met het
scalpeermes in de operatieve handen nietwaar want de verbeelding
mag niet stilstaan en de gelerivier van de honger moet ons voortdrijven
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tot de scheikundige neerslag van kristal binnen de lichaamslijnen der
dingen die wij uitbeelden te zijn en die wij heffen met de gletschertong
uit de bedreigende slaap der zekerheid in de spin der verwerende liefde
blauw gebogen over de huid van zeer oude mannen en vrouwen als een
vacht van amoureuse vegetatie waarin de wanhoop van het product
en de daad van de landafzetting
zo sprak het kind
en ouder geworden had het veel lief en was een landfauna en nam
dagelijks de hete baden en spoelde zijn voeten in spierwit sneeuw
dat was wel de slaapwandel binnen de duivelshoek op het grote vlak
waarin mij de plotselinge aneasthesie overkomt en ik loop en doe
zonder zien of daad en het oog ongemerkt wordt gevuld met vreemde
vormen die hun middelpunt niet vinden en uiteengaan in zich zelf maar
zich toch plaatsen in de stille kolom der beelden die staan als verstarde
goden in mijn achterhoofd de vinger dreigend geheven en met dood
op de gekleurde lippen en onnatuurlijk maar ook teder en onafhankelijk
en in ruimte gevat die is het karrenveld van dit verleden dat gedragen
wordt en toch bijna ongekend mijn steendruk is van het begrensde vlak
der onthechting
een ingewikkelde wijze van verwering
het zeggeveen van mijn woorden
de delta mijn daden zij zijn amoureus en maken in mij de eros die brandt de
bomen af tot het wortelcomplex bloot onder de ogen ligt en ik vraag om
buitensporige heroïk en gastvrijheid om zacht te verdrinken in de boorspons der ogen en te ondermijnen de stilte die klemt om het dagelijkse
vlees en die panvormig is en daarbovenuit een panorama van gloedwolken
gerezen uit de gemeenschappelijke as en ik ben een storingsgebied
en mijn stem zegt de ineenstorting van de zijnssteden
bodembewegingen zijn gaande alom en de mensen vrezen zich zelf
zij registreren in mij de schommel der aarde en zien in mijn lichaam
het instrument van de waarheid
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zij nemen in woede de bijl van het vergeten geluk en slaan mijn lichaam stuk
ben ik de eindmoraine tot de tijden mij maken een moeras?
nee want zei de man ik lig aan de weerstanden van mijn oren te
luisteren naar de slagvolumes der woorden en hoor dat de alarmketens gesloten worden binnen de loden kamers van het hart
en mijn ogen zien door mijn moederloge tranen de sterrenschakeling
die gaat langs de lijn van het merg tot het anker het lichaam der
vrouwen die oprijzen uit hun huiden geborgen in de moederklokken die zij dragen over de stranden en torsen tegen de steile
hellingen en verbergen in de grotten binnen het beschermend steenmassief van hun gebaren de bidkapellen der ogen gericht op
de staande breekplaten die uit de kooien kijken naar het schouwspel van een nieuw leven dat wordt aangedragen ook over het
vlakke land en door de tuinen en langs de rotspaden en ver over de
rode en witte woestijnen gedragen op de velgen van het dubbellevende lichaam met de hand van de man gegraveerd op iedere
wang met het woord dat ontstaat in de zelfbekrachtigende gang
waarvan de ogen het geheime zegel bewaren en de doorslagsterkte
kennen zonder gekend te worden en zich weten in de dampvormen van het loopwerk der blikken dat zij voltrekken een
openhaardproces vol heilige slagregens om de kooien onder water
te zetten en de blaffende kogelgewrichten des doods de witte
kappen aan te doen
en het kind vraagt: waarheen is de wind gegaan vader en waarheen de
sneeuw en waarheen gaat het water
en wat ziet het kind?
zijn eigen kringloop en het tekent die langs de gevoelige strook van zijn
ogen binnen het eigen schakelproces en het staat op de kampanje
van zijn ervaring zijn schip in slingerbalans en spreekt leidekkerstaal
dwz de wind joeg de sneeuw terug in de hemel en de hemel wijst het
water de weg en de grens
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maar stil in zich zelf ligt de vader zijn opperhuid vol schubben en schreeuwt
in zijn eenzaamheid het lied van verlies van liefde en ziet zich
opgetrokken uit graniet tot het beeld der onbewogenheid met de
dreiging van nierstenen ellende die de bidkracht van zijn woorden zal
breken en niets is dan de brulboei het stenen hoofd met de geopende
mond uitbrakend de isolatore gal van zijn hart
dat geklemd staat
in de netspanning der aderen
binnen het schuifcontact met de anderen
in het regelproces der sacrale ruimten
de remhevel recht in zijn lichaam
een luchtkamer
het zinkdeel van allen die leven
en hij staat op slaat zijn beeld stuk loopt loeiend het land in en waarschuwt
de mensen dat het zal komen het koningswater in de gedaante van
een mens met de oplossing voor alles die hij kent uit de ervaringsvelden
der eeuwen en aangevoerd op het fluitschip van de tijd overstemmend
de pubertongen wier geluid het pensioen is van het leven verzekerd in
kooien
ik ben de kooi der overstroming, zo riep hem later
een licht meisje en hij ging tot het meisje en zij overstroomde
hem niet maar hij nam een krulpen en versierde daarmee haar hoofd
en gaf haar kleine edelstenen die zij hing aan haar oren maar
één bevestigde zij als een lichtend zaad in haar navel en het werd
haar derde oog en sedert die tijd overstroomde zij velen met licht
in de daad en zag zij hoe de mens onderhuids om adem roept
want zei de man verder zie:
de vrouwen zijn moeders geworden en zij leggen hun kinderen
in de witte kappen en maken de kogelgewrichten tot
schommelwiegen en gieten een nieuwe wereld over de oude met
de dekkleden van hun grote borsten waarin wonen de komende
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stemmen der aarde en door alles en allen heen bewegen zij zich en
staat het uiterlijk gebeuren stil zoals wij hen zien stil staan kijken
in de geroosterde huizen der slagvelden door een vreemd verlicht
raamwerk over de dodenakkers maar temidden daarvan leggen
zij zich en weven van rouw de sluitlakens en van tranen
de dekens des levens en baren
op dit fundatieblok
binnen de koorbouw van deze zang
vol gebrandschilderde ramen in de kapitelen der ogen
met een wereld op maaiveldshoogte
het contrafort in de handen
om ongestoord door het lange huis van het leven te gaan en de kroonlijsten aan te brengen en de dekstukken en de urenborden en de
schotwerken en de wapenschilden en slijpstenen
want waarlijk men wil geschraagd zijn
in de vier wereld streken
binnen de vredesvoorwaarden
in de legeroefeningen
bij dag en nacht
maar men, zei de man, wil niet meer bidden en buigen over de aarde
en huizen bouwen als zonnemaagden opdat de kruinen der groene bomen
kunnen ingaan om het lichte voedsel te geven in de kosmische herendienst de bezeten aanvulling te krijgen boven het eigendom uit voor een
niet te beelden god geweldig van vormeloosheid maar geslepen naar
de steen der aarde met de verheffingen der bewoners de duizend daden
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die staan als relief op de rotsen grootheid der bewegingen onder de vuurtroepen die optrekken gestoken in het stromende harnas der rivieren de
delta geheven tot de onstuimige branding der oceanen ruimte en de
zwelgende nachten verzadiging die over de wateren zweven in de akkerbouwhanden van de lachende Sphinx der verbijsterde hemellichamen
maar het kind vraagt de weg van het water
en het meisje zit in haar kooi en kijkt naar het licht van haar navel
en ik loop met een arm vol liefde en weet niet waarheen
dat is zei de man de vragende mens
die is een dagvorst
de Inti der Incas gedwongen te gaan eeuwig de kringloop van de
vermoeiende tocht om de aarde
met de vraag van de weg van het water
gezeten in de kooi en bekijkend zijn navel
met een arm vol liefde
en zo trekt het kind uit de ouderlijke woning en weet niet waarheen
maar de schreden zijn blikken bouwen de weg en zijn handen slaan de
trommels der wind en langs de kant van de weg plaatsen zij smoorspoelen en leggen zij kabels diep verankerd in het lopend gewicht
van hun bloed
zo gaan de kinderen
en de ouders stellen de vuurtorens op der behoedzaamheid
en leggen zich krom over de weg van het water in de kooi van
hun navel met een arm vol liefde
en zij zijn in de weemoed der steden die zij bouwden ver van het
vruchtvlees der aarde en onwetend van de zaadpers der hemelen maar in
bleekzucht gehuld en zij zetten elkaar op de rek- en verdeelstoelen en
schenken kruisroeden weg tegen het verdriet van de ouders en de
opstand der kinderen die gezongen moet worden en de borstboom van het
lichaam moet zijn en de ogen moet hevelen uit de klauwenolie die is
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de neergang van een wild water om een woest landschap te bouwen
met de schrijvende handen
is dit een serum?
nee een geologisch wonder
een grondvorming naar een cantate:
die elenden sollen essen
een voedsel in steen gehakt
een aromatisch product

van de mens
van de mens die stinkt zoals ik stond dit kind der tienduizenden
eens te stinken in de avond op een verlicht plein en mijn dronkenschap
zag temidden der mensen die niet in mij de baaierd waarnamen
en de brokstukken van ouderlijk getimmerte en niet dat ik was de vulkaan
waarop zij de bevroren voeten van hun verveelde blikken sleten en niet
de stank uit mijn krater die de eenzaamheid van hun verloren gebaren
uitspoog met de schreeuw van een geveld soldaat eenzaam met zijn lijk
geleund aan de steen van een bloeddoorlopen landschap aan de stomp van
zijn arm de brandende zon en zijn laatste hand zijn hart

mijn ogen zagen nog
mijn ogen zagen nog door de duisternis der gesloten ogen de gang
van een mens naar het dak dat te weten zou moeten zijn het werelddak
der bevrijding toen de uitmalende gang der benen werd gestuit in het
flexibele systeem van het lichaam en het oogwater bevroor de film
van de hulpkreet om de moeder de lieve heer en de vrouw voor hun
lichaam die de ziel droeg en zij een ziekte waren één ogenblik zich
zelf deze aanblik in die broeder die ook zo stond voor het eigen oog zijn
armen stijf geheven en zien dan dat het is gedaan aan het dove oor
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van een heel oude god die hun brokkelig terzijde had gestaan
en zij bezweken en vielen en zo ook ik

de sommigen met open glimlach
omdat zij werden verzameld tot de tienduizenden de misleide
kinderen der deernis die de rode lapvorm aannamen om met hun lichaam
te zijn nog eenmaal de regenboog der aarde in de laatste stand van
de mens de smekende grootheid op de rand der afwezigheid met de
brandende hoorn van de laatste adem de vlam in de kale doeken van het
erbarmen dat wordt ondergeploegd

zo ook ik
maar de vrouw kijkt mij aan uit de gewonde terugtocht van haar
ogen die kwamen uit de menigte en zich op mijn gelaat hechtten en haar
handen kwamen naast mij in haar schoot ook met een afwezigheidsspel en
om haar mond stond de wilde vraag van haar lippen en haar rug was
de leuning voor het wiegende lichaam haar warmte tegen de gruwelijke
doodsklacht van mijn stem

en zij zei:
ik weet dat dit waar is maar onder het puin herleven de daden
der dode koningen en wij zullen ze heilig noemen in de waanzin van dat
puin dat is de verstreken tijd die ik lees onder de woorden die niet gezegd
kunnen worden ik kan mij niet uitdrukken zie mijn wilde tranen in
mijn handen de dode koningen ik ken ze uit een warm waterbad dat ik
neem waarin het aderlaten oude gewoonte werd zo zit ik hier en zie
jou en ik neem jou in mijn ogen mee naar binnen ik draag je door mijn
groot warm lichaam want ik las vaak dat ook andere omstandigheden
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kunnen meewerken om een berg met het dal gelijk te maken door dat te
vullen met puin je moet mij je handen geven en binnen zullen wij drinken
en zeggen waarom de mens gek dreigt te worden omdat zij staan in
mangaten en elkaar uitbranden midden op straat dat komt veel voor zie je
ik was ook verliefd ik hield van een man vele jaren en hij ging op een
avond weg alleen met zijn hoed op omdat hij ingegraven stond zag ik later
in de openbaring die de eenzaamheid doet zonder een mens heilig te
slaan hij stond met zijn hoofd er uit en ik hing aan zijn ogen en werd
wild van het menselijk gezicht dat staat tot schietschijf ik schoot
en enkele maanden later trof ik mij zelf ik stond iedere dag achter de
geweren en werd getroffen in mijn gezicht zie het aan dit gezicht het is
ineengevouwen geweest en zo klein als een ontvleesde doodskop
en hele regimenten zwaargeschut hebben het gekraakt en mijn hersens zijn
uitgevloeid en hebben de aarde te drinken gegeven op de plaats
waar ik lag en zo ben ik wederom opgestaan maar wie niet gered wil
worden blijft liggen en zie nu wil ik kinderen

en zie nu wil ik kinderen
omdat ik bewogen ben en in zachte rode olie loop die ik zelf bereid
dagelijks waarmee ik mijn lichaam wrijf tot een polynome liefde
en ik zeg die vele namen omdat er in mijn ogen geen verschrikking meer
is en mijn lichaam een wit vuur waarin ik de dagen en nachten ga
en velen mij naar het leven staan

zo sprak de vrouw
en ik dacht het wonder leeft onder een schrikbewind en gaat zijn
gang en zet een vreemde boom op in het kind der tienduizenden
op de mest van verloren liefde en het slaat de adem tot een eigen zichtbare massa en die zal ik grijpen en volgen
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ik zal je grijpen en volgen
in de aanbidding
met de afstand
over het graf
uit de grondvorm van de dood
met de levende lach
om nul te delen
een bewijsvoering langs de weg

maar wie gaat?
want als ik spreek in de nacht de onmogelijke taal om met de beperkte schrede van het lichaam te meten en alleen lig in mijn normen
en sporen sluiten over mijn ogen zich de ringen van de gekruiste deling
en loop ik alleen rond in de constructies mogelijk met cirkel en lineaal
en zie mijn ontstellende gang met velen en sluit mijn ogen tegen de
duisternis en ben hypercomplex en lig uiteengereten in mijn dode
kameraden die gesloten liggen over de velden der aarde onder het
honende puin de dode koningen der deernis die gingen misleid de gang
der tienduizenden

die ik ben
een verhevigd wezen vijf voet van de aarde met een menselijke
mond om te kussen de dood uit het rottende lijf het handwerk der wereld
en het is niet dat ik niet meer lachen kan want ik heb de lach op
een hoge berg in de navel der dingen omringd door het snerpend ongedierte der verschrikking lachend als een dood lichaam gehesen
aan mijn ziel
ik ben een gewone moordenaar binnen een rustige wandversiering
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ik spreek met de mensen mijn panorama mijn biographie van zelfinkeer
en verbijstering binnen het broodlichaam van dit leven schrijf ik de
magische bloemennamen en zet ik mijn geliefde de borstjuwelen vogelval
op in het ledig landschap van de ziel
en de planken zijn losgeraakt
en ik kan niet meer stilzitten
want ik wil wel lachen, zei de jongen, maar de bavianen staan aan de
kant zoals ik ze eens zag op de donkere zolder van toen ik vier was en niet
wist en de bakker stond te lachen met een zwart gezicht vol rode
plekken half uit de hooiberg gestoken in de nacht en het grote mes hield
maar de ouvrou zei er zijn geen spoken
ook niet in het hol van het hart
en wat hoor ik?
en staan de wanden der kamers niet vol en zie ik mij niet gaan door de
dorre steden en bevlieg ik de staande dingen niet met een ziel zo groot
dat de warenhuizen als draaiorgels langs de straten gaan bewegen en
vrouwen en kinderen lachend worden meegevoerd over de schone
verbeelding in het verplaatsbare huis van mijn ogen?
en zit ik niet in trams cafés en treinen en hoor hun stemmen
en allen die hetzelfde zeggen?
want over de variaties der innerlijkheid zetten hun stemmen de eenvormigheid der woorden en zijn zij verlegen
ik ben verlegen als de velen
ik leef in de zelfbekrachtiging van allen
in een donkere doolhof
maar de kinderen staan lachend aan mijn kant met een schaar en een
auto en ik bouw voor hen een koningsgraf uit oude tijden een huis
voor hun woorden een gedenkende berg voor hun blikken en het kasteel
van zand voor vertrouwen en wat geef ik mee?
en berijdt Gij niet trots Uw paard, vroeg een vrouw mij
en ik knikte en ging heen en zij zag het spoor van mijn voeten na
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en aan mijn hielen voelde ik het gewicht van haat vermogen van zien
tot op de bleke beenderen van mijn skelet
en ik ben eenzaam en het komt voor dat ik geen woord meer wissel
en mijzelf zie langs de keizerlijke weg der verloren rijken en lig in
de dommel van een warm oerwoud verweg in Afrika of Zuidamerika en de
grote stromen mij meevoeren orinoco blind en gewillig en zonder
genade en mij uitwerpen en voeren binnen de eeuwig bewegende schoot
van de dromende oceaan van voor alle tijden toen ik gewiegd werd in het
lichaam van een vrouw die naar men zei veel lachte en een hartelijk
leven leidde binnen de verschrikkingen der ruimten die zij zo vulde
ik zou een gewoon menselijk leven moeten vullen, zei mij iemand
want wat is kunst nietwaar, vroeg hij
ik heb deze gewone mens gezien en hij had drie ogen maar een bril voor
twee en zijn mond sprak de tegenspraak van zijn handen want zijn
derde hand bedekte zijn derde oog en was blind hij stond blind en zei
dat het moeilijk uit te drukken was
en ik ging heen en zweeg
ik had geen communicatie zei hij nog
en ik zag mij het communicerende vat van zijn blindheid en ik hoorde
zijn dove oren
ik wist mijn hart koel
en een vrouw zei jij hebt mij niet lief want ik benader jou niet
en ik ging wederom heen
ik groef met mijn lichaam een kuil in de wind
en de gang was naar de berg met de bliksem en op mijn huid huisden
duivelen en in vlammen smolt ik tot de komende tafelen der genade
een nieuw voedsel
ook voor mij vroeg de vrouw
en ik hief mijn hand nog éénmaal en sloeg toe met het zwaard en kloofde haar lichaam doormidden en zij lag uiteen in twee helften maar
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voor mijn ogen groeide aan de linker een rechterhelft en aan de rechter
een linkerdeel en zij stonden wederom op als twee en lachten de lach
van de hydra
ik wierp mij ter aarde en groef mijn hoofd in en weende een onderaards
lichaam tot uitkomst
voor de doorgang
en wie is de doorgang
en waar zijn de engelen die uitstekend vliegen
het eigenlichaam is van de ziel doordrongen en ondoordringbaar
het hoofd heeft tweemaal de afstand tot het hart
en het hart dwaalt onder het hoofd
en het hoofd kent de weg niet
is dit te laat?
moet de geschiedenis dan geschreven op de huid van een slang
en breng ik het mensenoffer op aarde in de spelonken mijzelf
als kind, sprak de vrouw, lieten zij ons zien de kamer waar de moordenaar
de kinderen had opgegeten en de oven waarin hij hen braadde
binnen een pandemonium van fabels
wij wonen in zwarte tenten aan de bergketen der Zeven Torens en de
priesters hebben de witte kamelen geslacht
voor een goed doel
in het hof van de slang
met een extatische visie worden de amuletten om de halzen geschroefd
de lepelaars staan ter zijde en voeden de kinderen gesluierde vrouwen
dit is één manier om de deur te ontsluiten, sprak de derwish
in de verschrikkelijke stilte van de gang van de moeder
die gaat over de aarde
met de melkweg het weten
en het krachthuis haar kind
waarin liggen de geliefden aan de helmen der zeeën
in de manen van eb en vloed
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op dit gezicht dat is een stad gebouwd op een graf
en de gemeenzaamheid met de bouwstof dei wonden
die is het niet-kennen
zonder aanraking zijn
en van het water met de broeiende spreuken op het oogvlies
waaruit wij komen
toen het kind was geboren
zoals het kind wordt geboren
met het mayaoog
in de schavende hand van de bergen
met de bidstenen ogen der moeder getooid
zoals de ouvrou schreef in een brief en zei tot het kind dat haar
handen zwak zijn geworden en het schrift niet meer beheersen
maar dat zij hoopt dat ik vele jaren nog zal leven en gelukkig zijn
want dat ik verre reizen ga maken en dat zij zal zitten aan
het raam van de straat en mij zien gaan zoals ik liep vroeger en
dat dit gezicht en dit zien van mijn lopen haar genoeg zal zijn want
dat dit is wat wij leven uit het licht van onze ogen
en dat wij hetzelfde zien
in de hand van een vereenzaamd hart
het plasma verheven uit de huid der eeuwen
tot een tempel van aanbidding
want zei een man de liefde mag gaan maar zij gaat niet alleen in de
angst van het sterven zij draagt mee mijn adem die haar de weg
wijst vooruit en haar vereenzelviging die ik een gezicht gaf
en de zorg gaan geven en het zal uit haar opstaan nieuw
en zij zal het dragen op haar rug en de weg gaan in stilte
want ik ben de opsteker
en mijn handen zijn de uitgangen
en mijn ogen het glazen verblijf van dit bloed
en ik volg haar
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zo zij gaan de moeder en man over de aarde
en zij scheren de schapen
en de telkaart het sterven geniet de verklaring
en de ouvrou denkt niet aan de telkaart en geeft geen verklaring
zij ziet de zee in de dorpsstraat en de winkel van vloo
en zij ziet overhemden sokken en boorden die zijn nuttig en nodig
denkt zij en zij koopt voor het kind de duurste die mooi zijn
en hem sieren op reis
en in de koude sierras van mijn hart ontvang ik een warm pak
en ik schuur mij schoon met het zand van korrelige woorden
en de moeder loopt met haar kind over de aarde in de handen der revelatie
en het leeft
door de monumentale spreiding der volken
binnen de gebouwde steden
en zij knielt op de heilige plaatsen tot de groei van het kind
want wat is gegeven?
boor een gat door uw hart
hak uw vingers af
geef het kind de doorgang van het lichaam
want achter de mist en de nevel staat het woord
en het beweegt wat niet te openbaren is
de dood van de moeder die ging over de aarde
de dood van het verhaal van de schepping die zij deed geleund tegen
de aarde
met het bovenmenselijk inzicht van een ontembaar heelal
vol tegenspraak waar zij stem kreeg
met de geboorte aan de onbegaanbare weg
in de steun van de man die toekeek
in de stilstand van het weten wij waren zo eigen
maar de vingers zijn afgehakt
en de schapen geschoren

Bert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 2. Het boek ik. De andere namen. De derde persoon

565 (169)

[IV]
nu draagt het kind het gevederde ei en bouwt zijn stad en sloopt de muren
die werden opgericht tegen de richtingen der wind en onteigent zich
en boven de graven verrijzen zijn tempels en het bidt voor de doorgang
en heft zijn handen en zij zijn afgehakt in het werk dat het deed en zingt:
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hier zijn wij zoals wij gaan over u
in de ontferming van wat komt
in de loop die het retour niet kent
tot mysterie onszelf in het weten
van de kennis der dingen
die staan geplant in de huid der aarde
met de boom en de vrucht en de handen
met genade en trots op de lippen het woord
in de houding der elementen
het archetype der handhaving
met de vuist om het zijn
het geloof in de val van opstaan
in het diepzeebeeld van de moeder der aarde
die het kind mist en weervindt
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het heelal dat is
dat niet te tellen is
en onberekenbaar
van het geloof tot de voet gemeten met het imaginaire getal
de wortel van het onneembaar kasteel
waarmee de zee zich bemoeit en het kind
het teken van zand en het raadsel als weerhaan der sphinx
met de parende lach in de vingers
zoals wij gaan over u
dit is wat de wereld zal zijn in de opstand der zon
aan de maantekens der tijd gemeten
tot indianen ruimten en regen
in de maat van dit zijn
dat is: de adem die zingt en verzengt
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