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Filmscript 

De zaallichten doven en…  

Eerst 
ziet ge     NIETS*      

dan ruwe stilte rondom u.   

Ge staart u blind op een 

 Rothko in tippex geschilderd. 

  Ge staat in  

 een slaapstad en ge vraagt u af 

   WAAR IS IEDEREEN NAARTOE? 

  Ge kijkt in  

 het vriesvak waar de pizza’s 

 schitteren door hun afwezigheid 

 en waar het ijsblokje 

 wacht op water  

om een stevig kubusje 

te kunnen worden.  

 

 

*  In zeer lichte letter graag, drukker 
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en OVERAL zover uw oog reikt 

een stenen tijd. 

 Wijzers van graniet verroeren niet 

 De roeste koekoek wacht op de eerste 

 

  DO 

O dode letter op papier 

hoe ligt en slaapt gij hier. 

 

 

WIE maakt de wekkers?   

en vooral  

WIE windt ze op? 

 

(Petite question)* 
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Strak en roerloos 

liggen vijf lijnen op de pechstrook  

van ROUTE 666.  

Maar waar 

blijft de pechvogel toch!?  

 

 

 

Alles op zijn tijd. Eerst het ei!  
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Wie is hier zwanger? 

 

Steek uw vingers op.  
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Alles en iedereen is 

zwanger.Zoz____wanger als iets 
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Alles gaat beginnen 

in één tsunamische seconde om u 

dood te verschieten 

zie 

 

De vijf lijnen trekken zich al krom : 

 

 

 

 

 

En krommer:  

 

 

 

 

 

 

 

Tot ze niet meer krommer kunnen:  
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De stenen tijd zit stilaan  

VOL  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jongens.  
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Tussen de lijnen kiemt het eerste woord  

 

OMplof 
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En ge draait u om en 
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A  

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha maha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha maha maha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha mama aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha paha paha papa aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha mamaha amamaha aha aha aha 

aha apaha amahamama  

HAA   HAHA 

Oei!  
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een krak  in de do 
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Een klein muziekske is geboren en gij ook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Stilletjes aan afronden!’, roepen de universums naar hun schepper 
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Geboorte (1) 

 

De horlogemaker sluit zijn horlogewinkel: 

 

 

 

 

 

Geboorte (2) 

 

Je staat achter een groot karton. 

Klaar voor de sprong. 

 

 

Geboorte (3) 

 

De zaal is donker. De hoepel perfect 

uitgelicht. Het licht is afkomstig van een gouden 

tandvulling die oude zon weerkaatst.  Je springt er door. 

Taxi’s roffelen. Sterren scheuren. 

Het publiek roept ‘O!’ met de rug naar  

het donker. 

 

 

Geboorte (4) 

 

De horlogemaker haast zich terug naar zijn horlogewinkel. 

  

Zo terug 
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Ge kijkt naar buiten door het dakraam van uw zolderkamer. 

Wolken trekken voorbij. Vogels doden hun tijd met nietsvermoedende insecten. 

De stad maakt zich op voor de zomer. De zwarte overbuur zegt tegen iedereen ‘bonjour’ 

en ge denkt: de volgende keer ga ik iets met de vier seizoenen doen. 
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Daar loopt de eerste mens. 

Die uw grootvader is. 

Opa loopt de akkers af en  

FLUIMT de aarde klaar voor de zaai 

Pa vergiet een druppel BLOED 

Ma plengt een TRAAN 

Uit de innige en hete 

vereniging dezer twee drupsels 

 

is het kleine 

ZWEETdruppeltje ontstaan. 

Het zweet gaat tekeer 

hysterisch sproeit het zich een weg naar buiten 

En laat u achter met een doorzeefde huid. 

Waar bloed en tranen samen zijn 

is vroeg of laat zweet in hun midden  

 

Het zweet vermenigvuldigt zich 

en hoopt zich op 

en stolt 

tot een oude muur 

 

het eerste huis groeit op.  
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Je neemt een stuk krijt en je loopt de evenaar af. 

Aan een immense blauwe hemel is een wit schip  

verschenen. Onmerkbaar voor het blote oog 

beweegt het zich voort. 

De bakkers spreken van regen. 

De klanten vrezen het ook. 
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Ik zoek naar een woord dat zich afsnijdt van het aardse leven. 

kosmos 
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Ik ben een tropische helm 
gaan kopen voor wie waarom. 
 
Rivierkreeft heb ik ook gekocht voor straks 
als de jongens verschijnen in de gedaante van bezoek. 
 
Het was zaterdag en de dag duurde langer 
door de oude vrouwen 
en hun uitvertelde schouders. 
 
Blad aan de bomen. Sporen van opnieuw 
en weer gevogelte. 
 
Felwitte vliegtuigen in een blauw zwembad van staal. 
Een opwaartse roede zwanger van vakantie zeg maar. 
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Zo kwantumgoor 

sproeit de takkenkroon zich door de  blauwe hemelpoort 

met de snit 

van het net 

Twee rode appelsienen blinken door 

op de ongehoorde mouw der wet 

Spreek en je zal daverend applaus oogsten 

raap vrolijk het bos leeg tot je oogbal 

wegsijpelt als olie honing eet alleen 

de Koning waar blijft de beer de voorproever 

toch er hangt gif in de negende kring gif 

en bloemenstuifmeel 

vandaag is het geel en droog ra ra 

wie wie weeft de bruine stroop? 

Ingewikkelde ontgoochelingen vermenigvuldigd 

met duimdrift geeft moleculair geluk 

Verspreid deze geheime formule 

met de java pijl. 
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Blow-outs 

 

Ge zijt veertien en ge schrijft een libretto 

 

O zoete Kroon   Blazers 

O proper   & 

gewassen muizekes   Fluiten 

 

 

Ge zijt uitgekeken op de massaproductie en ge kiest voor de grafittispuit 

 

 

Ge zijt arm en ge schrijft een thriller 

Kwart voor elven moet het geweest zijn toen Elisabeth tegen haar moeder zei “ik ga nog eens 

langs bij Katja” 

 

Ge zijt ambtenaar en ge hebt wat tijd over voor uw dagboek. 

In de vitrine van de Shiva-Bar zit Chantal met het lintje van haar tijgerbeehaatje te spelen. Ze 

kent mij al want ik passeer dagelijks voorbij haar raam met een half stokbroodje. Ze weet dat ik 
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haar begeer. Ze weet ook dat ik niet bij haar zal binnengaan. Hoe zou ze me noemen?  

Richard? 

Evariste? 

Tippex? 

 

Ge zit zonder werk en ge laat een briefje op tafel achter 

 

Ge zijt niemand en ge schrijft een Jan Arends 

 

Leven 

 is 

onnodig  

duur 

onnodig 

mag 

 weg 
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Ge zijt dood en de graveur beitelt bij gebrek aan beter een citaat van Pessoa in uw grafsteen 

 Ik bewaar alles. 

 Ik bewaar de brieven die men mij schrijft. 

 Ik bewaar zelfs de brieven die men mij niet schrijft. 

 

 

Ge schrijft een spreuk die nog moet rijpen in de volksmond om een echte spreuk te worden 

 

 VOOR ELKE APPEL STERFT EEN SCHONE WITTE BLOEM 

 

Ge schrijft de eerste zin van een novelle 

 Ik heb besloten er iets aan te doen.  

 

Ge schrijft de laatste zin van een memoire 

Deze vers gespitte rechthoek staat me niet aan. 

 

Ge zijt in een conceptuele bui en ge plaatst een advertentie 

 

Ik geef 1 euro voor een klein verhaal.  

Ik doe het voor 1,5 euro weer weg. 

 

 

Ge gelooft er niet in en toch schrijft ge een streekroman 

De zon stond op het punt om zich in de afgrond van de einder te storten.  

Hoofdschuddend at men verder op de boerderij. 
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Ge staat scherp en ge doet de wereld een gouden tip cadeau 

Waarom zou iemand zich afzonderen om een boek te schrijven?  

Het is toch menselijker om iemand te betalen om een boek te schrijven?  

(mensen verdienen toch graag geld!?) 

 

Ge voelt u raar en ge schrijft een liefdesbrief 

 

 

Ge voelt u goed en ge schrijft een reclameslogan 

 

HET LEVEN IS PITTIGER DAN DE DOOD. 

 

Ge voelt van alles en ge schrijft een gedichtje 

 

en jij   

kan je handen 

weer niet afhouden 

van appelfruit 

 

Ge weet dat het nooit gaat lukken maar toch begint ge aan uw traktaat over het fenomeen ‘orde’. 

 

Ge zijt dertien en ge schrijft in uw schriftje 

Ik herhaal 

ze zijn van vogels 
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van oud indigo tuinen 

tussen vier rivieren 

groeit de schelp  

van hun gebroken eieren 

Vijf 

wat zeg ik 

ZES! 

zonnen schijnen in hun pluimen. 

 

Ge weet dat het déjà-vu is maar toch schrijft ge een monologue intérieur  

Wacht even daar gaat de bel... nee.. toch niet... het was de zee die zich even rinkelend 

voortbewoog. 

 

 

… een Griekse tragedie 

Ik ben ontsprongen aan vlijm van een roos 

melk van een stengel 

wonde van een zalf 

kerf van een stam 

naaf van een kar. 

Ben ik een boer? 

Allicht!, riep het schampere koor, 

je bent geboren uit het vlees van een blos; 

uit de kier van een oog ben je geworpen; 

uit de korrel van een granenveld kom je gekropen. 

 

Waarom ben ik geen kasteelheer geworden? 

Op zulke vragen geven wij geen antwoorden, hield het koor zich van de domme. 

 

Ondertussen in het kantoor: “het wil maar geen lente worden. Nondedju”. 



Hello Globe  28 ©Jan Pollet, 2014 

 

 

… een passiespel 

Neen aan de scheiding van lichaam en geest!  Plato aan het kruis!    

 

… een etiquettehandleiding 

Wat lees je? 

Hoe lang zit je hier al? 

Woon je hier in de buurt? 

Ben je al getrouwd? 

(om het even wat, als je maar iets vraagt. Zo wil het moeder natuur) 

… een happening 

Ik ben een nieuw alfabet aan het schrijven. Weer met een A erin.  

 

Ge schrijft een traktaat over ‘het licht’ en ge zegt tegen uw redacteur: “’t Is een rare manier van 

redeneren maar ik zweer u dat ze klopt.” 

 

Licht 

 

Misschien is duisternis licht op de tast, maar ik denk het niet. 

Zonder licht zou ik de wereld alleen met de handen kennen of van horen zeggen. 

Zijn de handen dom?  Dommer dan de wimpers?  

Oogleden trekken een eclips tussen mij en de wereld. 

Wat ik zie moet een razendsnel beeldhouwwerk zijn  van de zon.  

Een grashalm weet meer over licht dan ik en jij die vol medelijden de blinde nakijken. 

Wie tot duisternis veroordeeld is, leeft in een kubuswereld terwijl alles rond is en de ruimte 

alleen maar uit verte bestaat.  

Licht is de vingerknip waarmee vermoede muren en tussenschotten worden gesloopt. 

 

De bron is de zon zeg je spontaan.  Ja misschien 

is de zon de zaklamp van de aarde.  

Ik voel me flink off the record in deze passage. Het licht flirt en fladdert rond.  Het is overal.  

Een wijnglas om het op te vangen graag.  
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Kleuren, gezanten van het licht. Trompetten van de zon.  

Van het licht naar de dood is een kleine dwingende stap. 

Als kleine  jongen sloeg ik op zomerdagen de zonnestralen gade. 

Wist ik veel dat het éénvaksbanen  waren naar een tijdloos continent. 

Mist is de substantie waaruit de dampkring is gemaakt.  

Een penseel van oude regendruppels sluit zich rond onze aarde. 

Blauw is de kleur van de eerste regen.  

Het licht dat er doorbreekt steekt juichend de armen omhoog. 

De dag komt blind ter wereld, 

stapt in een pak van heet zand door het leven.  O Alice.  

Het licht springt op groen, je kan overal naartoe. 

Waarom zou je overal naartoe gaan? Is dat interessant?  

Moeilijk te zien vanaf hier. Het denken steekt het kruispunt over, met klassieke haast. 

Soms geef ik eens toe aan een elegante omschrijving. 

Als de zon schijnt maakt zich een aangeboren droom van je los die de gevels beklimt terwijl je 

verder loopt.  

Je wordt als dichter geboren. Is dat zo?  

Wie in het duister zijn hand uitsteekt moet op niet veel hopen. 
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Extracten – bouillon  concentraten – genesis  - oervormen - Frames  FORMATS 

 

… een vendetta 

Steek een magneet in je linkerzak. Steek een andere magneet in je rechterzak. Hoor hoe de naden van je 

broek langzaam kraken.  

 

… een etiquettehandleiding 

Wat lees je? 

Hoe lang zit je hier al? 

Woon je hier in de buurt? 

Ben je al getrouwd? 

(om het even wat, als je maar iets vraagt. Zo wil het moeder natuur) 

 

 

… een auto-citaat 

Ik ben de schrijver van deze zin. 

 

 

… een handgeschreven citaat:  

 

 



Hello Globe  31 ©Jan Pollet, 2014 

… een monoloog: 

Ik ben zenuwachtig over het feit dat de toekomst weer vol financiële wolken hangt. 

Is er nu nooit eens iemand die zijn geld per ongeluk op mijn rekening stort en dit slechts ontdekt  op het 

moment van zijn hartaderbreuk? 

“De kloo…”, riep hij, neerzijgend ter aarde. 

 

… een elegie 

Ik heb gezien 

OUD WATER 

dat niet meer stroomt. 

Ik heb geroken 

OUDE VERHALEN die nog de ronde doen 

en die niemand meer gelooft. 

Ik heb gevraagd 

waar is de zee? 

waar is alstublieft de zee?  

 

 

 

… een cartoon 
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… een concept 

 

 

 

 

… een schildrij 

Uw melken borsten 

Uw borstenmelk. 

Aan u geen frons te merken 
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moet ik zeggen. 

Stevig gaat uw huppel gevuld 

met ontzettende huppelmelk. 

Twee halve litertjes graag 

meneer de baas van de boerderij. 

 

… een openluchtconcert 

In het grasveld wordt flink van de kelk 

gesmekt moet ik zeggen. 

 

 

… een refrein 

God zij Dank! Weer verscheen een nieuwe krant! 

 

 

… een rondeau 

Pendant des siècles et des siècles    

mon poème était  

en progression 

Et aujourd’hui 

Il est 

FINI ! 
 

 

 

…een Facebookstatusbericht 
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 krijgt dezelfde tic als zijn vader: als hij het niet meer weet, loopt hij te pronken met een 

uitspraak van Blaise Pascal: "Het heelal is een bol waarvan het midden overal ligt en de omtrek 

nergens." 

 

zag vanavond twee  vliegen loopings maken in de trouwringen bij de juwelier. 

 

… een visioen 

De rozelaar snurkt op een kerkhof. 

 

… een mop 

 

Wat was er eerst: de papieren zak of het gesneden brood?  

 

… een project 

“Juwelier,  twee ringen graag.” 

“Jaja. Zeg mij de namen en ik zeg u de prijs per letter. Een x kost niks. Een i kan mislukken.” 

 

… een zakwoordenboek in vraagvorm 

IK: Wie?  

WIT: Waar zijn de randen? 

MENS: Waar zijn de mensen? 

FANFARE: Van waar komt ze? En waar gaat ze naartoe? 

LIEFDE: Het antwoord op alles. Iemand nog een vraag?  
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… een lijst 

Ik ben een tafel. 

Ik ben een stoel. 

Ik ben een ontbijt. 

Ik ben een eitje van 4’. 

Ik ben een deurbel. 

Ik ben een postbode. 

Ik ben een brief. 

Ik ben een postzegelontwerper. 

Ik ben een potlood. 

Ik ben een hand. 

Ik ben een ring. 

Ik ben een kerk. 

Ik ben een kaars. 

Ik ben een grot. 

Ik ben een wonder. 

 
… een boodschap in een fles 
 

Ik ben op zoek naar werk  

(in neon-letters graag, drukker) 

 
… een musical 

Ik ween om iets blij. 

Dat zou men lachen kunnen noemen. 

 

...   

Waar ligt het pad met de bloemzaden? 
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Vermoeidheid (in twee afleveringen) 

1  

Mijn h 

and weegt zo 

zwaar als 

een vliegtuig z 

onder pi 

loot. 

2 

Vermoeidheid is een van de oudste woorden na werken en hoer.  

Vermoeidheid is de schakel tussen leven en dood. 

Zonder vermoeidheid zou het leven een lolletje zijn en nooit stoppen. 

Noodgedwongen zijn de mensen dus verplicht om zich te trainen in humoristische visies.  

Als mensen leven is de lach vaak ver weg.  

Als mensen dood zijn is de lach nog verder weg. 

Als mensen moe zijn knipperen ze met hun ogen.  

De lach, zeldzame waar op de markt van het bestaan. 

 

 

Orde  

Orde is goed voor het hart. En de ademhaling blijft mooi in de pas. Het regent al de hele dag. De 

druppels vallen met mooie regelmaat in schuine slagorde.  Bij druppel denk ik aan iets ronds. Een 

kerstbal in vloeibaar pak.  

Nee, wat ik zie vandaag zijn naalden in deftige kolonnes. Regen bracht me eerst op religie vanwege de 

cyclische rondingen maar later zag ik de ware aard van de druppel en putte ik gulzig uit de 

legermetaforiek.  

 

Ik vermoed nu al dat ik niet de juiste man zal zijn om het wezen van de orde te doorgronden.  

Toch oefent orde een natuurlijke aantrekkingskracht op me uit en volgens mij ben ik niet alleen.  

 

Ik moet iets vreemds opbiechten: als ik naar een lege notenbalk kijk, krijg ik een gevoel van willekeur. 

Pas als de wilde noten hun intrede doen komen de vijf oneindige lijnen tot rust. Ik wil niet over 

verticaliteit versus horizontaliteit beginnen. Waarom zou ik. Het kruis van tweeduizend jaar oud 

oprakelen. Waarom niet. Waarom wel. Zo krijg je dus ritmiek en ritmiek is het leven en het leven is een 

fa kruis.  
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Over dingen zonder betekenis kan ik langer nadenken dan over dingen met een duidelijk begrip.  

Orde is een ding dat niets betekent. Het is de dood. En ik ben het leven.  

  

Als ik te lang over het leven nadenk blijven alleen nog  reeksen over, herhalingen, sequenties. Het leven 

lijkt wel een reeks minuten van gelijke duur die volgens een ingewikkeld ordelijk principe tóch ongelijk  

opschuiven.  Alle klokken slaan hetzelfde uur. Maar klokken hebben geen persoonlijkheid. Daarover 

heerst algemene eensgezindheid. De klok is de karikatuur van de regelmaat in het kwadraat. Het leven 

daarentegen speelt graag een regeltje van drie. 

 

1) Orde is kitsch 

2) Kitsch is leven 

3) Orde is leven 

(Wanorde  is het schema van de dood.) 

 

 

Klank 

Er is weinig reden om te beweren dat ruis meer zou zijn dan ruis. Ik vind wind wind. Een do rood. Een re 

glas. Een mi poolwind. Een fa een contract. Een sol een trage boor. Een la enzovoort. Een si klimop. Ga 

door. De kosmische winden produceren geen muziek. Het heelal is een orgel zonder pijpen en God 

blaast lucht in een melodie die alleen engelen begrijpen.  

Het is moeilijk dansen op ruis.  

 

Communicatie 

De rechte weg 

is krommer 

dan je denkt 

Helderheid doet me aan huzaren denken 

en aan goochelavonden  

En aan wijn 

in onzichtbare glazen uitgeschonken 
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Arbeid 

 Ik ben een bloem. Mijn kleuren kosten mij bloed en tranen. Mijn bloed is gratis. Mijn tranen kosten niet 

veel. En toch is het een zware investering, die kleuren. En toch kan ik niet zonder. Die kleuren. 
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Dag Wereldbol !   Hello Globe! 

 

Iedereen vindt u fantastisch 

Gij hebt alles 

Luchten met wolken 

Zeeën met stranden 

Zonnen met stralen 

Steden met mensen 

Bossen met vogels 

Huizen met carports 

Vragen met antwoorden 

Klepels met spierballen. 

 

Vlinders en bloemen en vissen 

gras 

water 

Ge zijt een aquarel belicht door de lamp van de zon. 

2/3 hemel 

1/3 bloed zweet en tranen* 

 

 

 hemel 

 

-------------------------------------- 

bloed zweet en tranen 

 

 

* Maar van deze drie vooral het zweet. 

(Het bloed is de reukloze koning. De traan zijn neutrale echtgenote. Het zweet de hofnar met de zilte 

tong, de zure parel aan de kroon) 

 

Het zweet schaamt zich. 

Het zweet is de bastaard van de huid 

de zigeuner in het rijk der poriën  
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Wat is het triestig op het zwarte marktplein van het heelal  

met zijn eenzame lichtjes. 

Er waait daar alleen maar stof en steenpuin.  

Ze kennen daar geen muziek.  

Ze bakken daar geen brood.  

Ze hebben daar geen zee om op vakantie te gaan.  

En als ze een zee hadden, hoe zouden ze daar geraken?  

Treinen? Hebben ze niet.  

Auto’s? Ook al niet.   

Ze hebben zelfs geen zakdoeken om mee naar de koning te wuiven. 

Planeten gaan nooit bij elkaar op bezoek. Niemand heeft hen leren roepen: 'TAXI!' 

Niemand weet daar van iets. 

Ze hebben geen krant 

en geen mensen om het nieuws voor te lezen 

op de televisie. 

 

en nooit of nooit 

een licht dat uitgaat 

een doek dat opengaat 

drie droge tikken op een houten vloer 

en iemand die fluistert 

ssstttt 

het gaat beginnen.  
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Het heelal  

dat land zonder zomers 

zonder stromend water 

ge kunt u daar doodzoeken 

naar een boterbloem of een paar goedkope schoenen. 

Er is daar niets. 

en niets dat is zwart 

en zwart is een punt. 

en vele zwarte punten samen zijn een vierkant. 

En vele zwarte vierkanten op elkaar zijn een kubus. 

En een zwarte kubus lijkt leeg. Door dat zwart. 

Maar het is gezichtsbedrog. 

Het zijn lagen op elkaar.  

Eindeloze zwarte platen op elkaar 

wie weet van hout 

maar misschien ook uit iets onzichtbaars gemaakt. 

Want in het land 

waar de doden wonen is alles mogelijk. 

Daar maken ze van sterrenstof een stoel 

een molen als het moet. 

Al hebben ze geen stoelen nodig 

dood als ze zijn.  

 

De ruimt ruikt naar niets.  Hoogstens naar resten van ruimtevaarders. 

Doe geen moeite, het is zinloos om over het ondenkbare na te denken, 

roept iemand uit mijn onmiddellijke omgeving.  

Er zijn geen slagbomen in de ruimte. 

’s Nachts wandelt God daar 

met de aarde 

in een netje 

rond.  

 

Ik geraak uitgepraat over het heelal.  

 

Over naar planeet aarde. 
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Onze wereldbol is aantrekkelijk.  

Vraag het aan de zon die nooit genoeg krijgt van ons.  

Overdag streelt ze ons van voor, 's nachts bemint ze ons van achter. 

 

En de sterren (die schitterende uitwerpselen van de aarde)!  

Hoe die in het donker naar ons lonken 

als naar een onbereikbare liefde 

 

Ik vraag u per brief 

of u niet wil komen morgen alstublief 

er zal taart zijn en 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx kaarsen  

zullen even branden een seconde 

want dan  

waai ik ze uit met één ruk van mijn  

oude adem. 

 

Op de envelop: 

Aan Mevrouw Aarde 

Dame  aan de voet van de dampkring 

Onder de sterrenhemel van de Franse verongelukte piloot 

Indien verhuisd 

terugsturen naar Ma Zon, beste postbode, 

die is toch altijd thuis. 

 

Zonder postbodes blijven brieven 

dode letters 

Leve zijn zwarte stalen fiets 

die kraakt onder het gewicht 

van dit bericht 

Al zijn mijn woorden geblazen 

uit licht en lucht 

een brief weegt toch altijd iets, beste vrienden. 

 

Ik leg een brief op mijn handpalm 
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ik leg een traan op mijn handpalm 

Een traan 

weegt 

werkelijk  

niets 

 

Het soortelijk gewicht  

van een droom 

interesseert me minder. 

Ik ga niet álles wegen! 

Maar hoe een droom 

groeit 

tot een boom 

en lover kweekt als een lekke paraplu 

waar het licht doorsijpelt van een dag in juli 

toen het vruchtbeginsel zich ontplooide 

O bloemenjurken! O bries! 

 

Return 

Return 

Nieuws voor u! 
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Een recensie 

 

Nauwelijks is het laatste licht op aarde uitgedraaid of daar begint al het geroddel over die 

amateuristische en onder ons gezegd en gezwegen lachwekkende planeet. Zo zijn de sterren dus elke 

nacht over ons bezig. Geen geölieder geruchtenmolen dan die in de ruimte. Duizenden wat zeg ik 

miljoenen uitgedoofde en sinds lang niet meer bestaande sterren laten nacht na nacht hun roddels op 

ons los. Roddels die wij dan weer – gewapend als we zijn met een myriade spiegelschild – op onze beurt 

terugkaatsen in de vorm van licht. Tot zover de korte inhoud van het gedicht  

In de balzaal van de dood 

draait de discobol dapper voort 

Kijk ik weet niet waarom maar die discobol is goed gevonden als metafoor voor een levende 

aarde in een doods heelal  en toch en toch gezocht en daarom zou ik zeggen schrappen die bol en maak 

er een tollend spiegelpaleis van, voor de gelegenheid in ronde muren opgetrokken;  ach poëzie, ik weet 

niet, moet dat eigenlijk altijd?  Domme vraag. Alles is poëzie.  Einstein leverde het bewijs: alles is krom. 

 Ik heb nog nooit een rechte zee gezien 

Goed gesproken dichter, ge zijt in vorm! 

 Ik ga nu iets concreets uitwerken 

Werkelijk dichter, inzoomen verraadt vakwerk. Laat klappen die zweep. Skip de annulatievoorwaarden. 

En striem door.  

 

Laten we telefoneren en zaken doen!  

 

(Help eens met de tafel.) 
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Iedereen raadt het u af maar toch schrijft ge uw nationale hymne 

 

 

 

 

 

 

 


