
  p 1 

 
Ik Ben 

(+ 3 bisnummers) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jan Pollet 
(2008) 



  p 2 

Ik ben eenvoudig met bloemen. 

Schenk me een viertal hoeken  

Doe me een blauwe pen 

een witte weide cadeau 

en ik schaaf u een ruiker 

vers 

van de rand 

van het veld. 

 

In alle vallen nog niet getrapt 

zoals u hebt gemerkt. 

Aan overtollig beeld heerst zeker  

geen gebrek en ach wat 

geeft het in elk gedicht zit iets 

moet iets misgelopen zitten. 

 

Hier binnen deze vazen liggen mijn vertes. 

Rond het glas heerst vorst 

bevroren dooi van vreemd allooi. 

Benieuwd hoe mijn kleuren uitkomen 

ben ik niet langer. 

Ik leerde zwemmen 

met de armen die ik heb.
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Ik ben buiten adem. 

Een  kruin  

merkt mij op 

tilt mij op 

legt mij op 

het dak van het bos. 

 

Dank u wind voor dit wiegelied. 

 

Donker licht en doe de deuren dicht 

verbind de stammen tot een muur van schrik. 

 

Doos van dromen waarop ik lig 

dankuwel gebeden 

voor uw bed 

uw stoel  

uw kamer voor de nacht. 

 

Ik was buiten adem. 

Pas op, een ster! 

riep ik nog 

naar de astronaut. 
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Ik ben de schrijver van de roman 

van de toekomst. 

De laatste illusie 

moet 

kapot. 

 

Daarna 

een blote revolver 

de vinger kromgetrokken 

van het wachten op 

iets groen dat in de knop 

aan flarden zal en moet. 

 

Leg de krant opzij 

en geef applaus 

voor mijn doodsbericht 

 

Bedek mijn graf 

met vlag en glans mij op 

tot de zon verschrikt 

een andere kant opziet 

 

waar de maan volhoudt dat het nacht is. 
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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. 

 

Blauw is geen kleur maar een diepte. 

Wit is dronken beter dan in kleur. 

 

Tot daar de lucht 

aan de laatste tak van de boom. 
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Ik ben een trein 

of zie ik soms een spoor? 

Een wonder eindelijk evenwijdig in de verte 

en meer bepaald vlakbij. 

Weldra zal mijn leven beginnen 

mijn wat mijn dit daar dat hier 

en alle knipvertoningen in de lucht. 

Intussen landschappen 

die hun koeien in de steek laten 

op hol voor mij de trein 

rol mij voort schijnt het gras te zeggen. 

Wat riep de grond ook weer? 

Een oude bloem zo geel als boter 

heeft het gehoord maar weigert elk woord. 

Ik wil geen deuk in het prestige. 

Wie wel, roept een stem uit de hemel. 

Waarschijnlijk een dode mus. 

Bijna zeker. 
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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”. 
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Ik heb geen flauw idee van wat ik nu ga zeggen. 

(monoloog) 
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Ik ben de inhoud der flessen 

In de hals is er niets. 
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Trek een lijn door de stad, kort als de reis van een zwaluw. 

 

Rol enkele woorden op onder de hals van de duif. 

Zend haar naar mijn huis met de taal die ik altijd vergeet als het ijzer heet is. 

Spreek in mijn plaats. 
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Ik ben de 45 voorbij en sta in het warenhuis. 

Ik kijk  naar  

de winkelende vrouwelijke sexe. 

met intacte belangstelling. 

Als dat geen hoopvol halmpje is! 

 

Zal ik die voorverpakte plakjes Gouda kopen? 

Wie weet het antwoord? 

Hoofdprijs: twee kanariepietjes. 

Kom ik persoonlijk in uw kooitje steken. 
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Ik ben moe van deze zinnen. 

Gesmolten lood 

duwt het bloed door de ader. 

 

Taal kruipt uit poriën 

of beter sijpelt. 

Iets heel zoets van suiker 

klemt de lippen. 

Die van mij. 

 

Voorjaren slepen hun  

oude haren uit de winter. 

En harten 

zwengelen tot het getik 

zichzelf herkent. 

 

Liv, Maria, Lotte 

als ik aanbel 

willen jullie dan aub 

thuis zijn!? 
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Ik ben opgestaan  

uit een wintermaand. 

typisch voor trage tijd 

dat langzaam afsterven. 

 

Ik ween om iets blij. 

Dat zou men lachen kunnen noemen. 
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Ik ben naast Aleide gaan zitten. 

Zij is kortgrijs. 

Zij bloost. 

Zij kust een vriendin. 

Zij droomt met bruine ogen. 

Zij is slank. 

Zij is erg mooi.  

Zij heeft vrienden in Bulgarije. 

 Als ik haar naam zeg 

 in het donker 

 springen de sterren open. 

Als ik zou zeggen 

de sterren zijn gesprongen 

ze zou zeggen 

O! 

 

Ben jij bloot Aleide? 

Praat je 

in je eerste slaap? 
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Ik ben nu al drie keer naar de computerles geweest en mijn hoofd is een bol kaas. 

 mijn lichaam is een vat 

  vol 

 verloren dromen 

  en 

 ijdele hunkeringen. 

 

De treinen rijden op andere sporen. 

 

Nu een vraag: 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?!) 
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Ik ben op zoek naar werk (in neon-letters graag drukker). 

Het was nogal een klap, die historie met BENAWIET, kampioen doodzwijger van 

medewerkers. 

In de kunst moet men van stevige ellebogen voorzien zijn. 

In de kunst moet men ook zeer vergeetachtig zijn wat betreft collegiale 

vriendschappen. 

MAAR ZIJN BROODHEREN MOET MEN SOIGNEREN  

ALS EEN AANDOENLIJK HUISDIER.  

Duidelijk en helder en met een hart vol spijt heb ik besloten werk te zoeken.  
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Ik ben om vis. 

Een gure wind snijdt in mijn gezicht. 

Maar ik vind het aangenaam. 

De wind verjaagt mijn donker denken. 

  

 krikt mij op 

 tot ik verlies 

 mijn 

 groot donker denken. 

 

(LEVE DE NATUUR) 
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Ik ben 42 jaar 

en ik weet niet wat ik in het leven moet doen. 

Alles wat ik gedaan heb is op een sisser uitgelopen. 

Mijn werk, mijn relaties, mijn vriendschappen. 

 

Een grote moeheid 

sluipt in mij rond 

en ironische slimmigheidjes  

hangen me de keel uit. 

 

IK, die er vroeger zo veel plezier in vond 

om een masker van spitsvondigheden  

op mijn kaken te schilderen, 

ik (dezelfde) kan niet meer lachen met de  

 SALTO MORTALES van de rede. 

 

Ik bewoon een kamer van een oud  

geheimzinnig huis. 

 

Dit gezegd zijnde verlaat ik het huis. 
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Ik ben vroeg in mijn leven begonnen 

met boeken lezen. 

Ik kan het iedereen ten zeerste afraden. 

Het is even slecht als alcohol of 

sigaretten. Het leidt je af van het 

echte leven. 

Het maakt je stroef. 

En je voelt je een hele meneer. 

Een boek openslaan is gemakkelijker 

dan een vreemde aanspreken. 
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Ik ben op mijn zestiende overvallen door 

een mysterieuze huidziekte. 

Ik zou een griezelroman kunnen schrijven 

over de details. 

Toen ik op weg was naar een afspraakje 

met een meisje, keerde ik opeens terug. 

 Van de jeuk en de schaamte. 

Over mijn kaak rolde 

 de traan van miserie 

  want 

ik dacht dat het leven voor mij niet gemaakt was. 

Nu leef ik nog. 

En soms denk ik nog aan die tijd. 
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Ik ben juist terug van het rusthuis. 

Ik geloof dat ik daar niet meer wil werken. 

Ik geloof ook dat ze daar niet meer willen dat 

ik daar werk. Misschien heb ik het helemaal 

mis en zitten ze juist te popelen 

om mijn werkkracht (of om mijn sympathieke 

verschijning) 

 

Ik stel mij tot doel: binnen afzienbare tijd niet meer 

in het rusthuis werken en alle misverstanden hierom 

trent uit de wereld helpen. 

Nu ga ik naar de televisie kijken en mijne pen neerleggen. 

 

Morgen word ik schilder. 
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Gelukkig loopt er een Vietnamees meisje 

door het park waar ik een sigaretje zit te roken. 

Ze draagt een lichtblauw wollen  truitje en 

een zwarte collant. 

Ze loopt naar de fontein. 

Ze zal gauw dik geworden zijn. 

Ik vind het geen probleem. 

Ik adoreer de molligheid 

van het kontje 

van het Vietnamese meisje 

op de rand 

van de stille fontein. 

Ik ga een gedicht schrijven over haar vlees 

 

 ge zijt 

 een bevroren 

 boerenboter 

 vrouw 

 

Meer hoeft er niet bij. 

Een soort blijheid schiet wortel in mij. 

Morgen moet ik naar A. reizen. 
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Ik ben ziek. 

Draaierig. 

Een Balinees meisje met gevouwen handen 

en veel blinkende sieraden aan haar lichaam 

spreekt mij moed in. 

 

Ik knip haar uit de reisbrochure. 

Samen met een kudde Nieuw-Zeelandse schapen. 

 

 Gezond 

 meisje 

 van Bali 

 bid voor mij 

 (of warm mij op met uw 

 naakt lichaam 

 vol sieraden.) 
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Ik heb besloten om er iets aan te doen. 

(eerste zin van De Bloemen, een novelle.) 

En nu is het zover. 

 (tweede zin) 

Nu ga ik het doen. 
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Vlag. 
 
 
 
Als de wind gaat liggen 

en onze rafels moegescheurd 

Leg ons dan op een kist 

 

Van kleuren sprechen wir nicht 

 

Le Roi est mort monsieur. 

Regarde ses épaules, sa peau, ses yeux. 

 

Vous avez du feu? 

Pour incinérer monsieur? 
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Een droom sloeg lek. 

Een waarheid versprak zich 

Bleek werd ie om elke porie 
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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. 

 

Armoede is een zege voor de cholesterolicus, 

Tenzij de frieten en de frikandellen nooit meer opslaan. 

Het is een rare formulering maar ik zweer u dat hij klopt. 

Zoals ook deze: het binnenste van de long zit in de ballon. 

Van Daele (dikke fretzak): graag een nieuw woord noteren: 

   B a l l o n g. 

 

Ik ben uitgepraat en toch blijf ik verderkletsen zolang het geen bedtijd is. Om twaalf 

uur moet ik thuis zijn anders verander ik in een muur vol slecht gespoten grafiti. 

 

Moeder, zeg tegen vader dat hij mij geld moet geven. Volgend jaar geef ik alles terug, 

ook mijn opvoeding en mijn vele goede punten. 

Dit is het klassieke moment om te zeggen: vaarwel, ik ga op reis. 

Gelijk Van Gogh. Schilder van scheve zonnebloemen en magere kraaien. 

Hij heeft het allemaal zelf gezocht, de zot. 

Geen compassie met de passie. 

 

De straat klinkt naar natte banden. Een zware plas begint te ruisen en stopt. 
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Ik vlomber 

Val gelijk een vlinder wat u ook aan raadgevingen rondslingert richting ik. 

 

Waar ligt het pad met de bloemzaden? 

 

Wolken zijn onbetrouwbaar en nat. 

 

Help eens met de tafel. 
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Ik ben naar buiten aan ’t kijken. 

Het licht van auto’s en straten en een fiets doen mij indromen. 

Waar zal ik morgen zijn? 

Zeg het mij, spinnetje tegen ’t raam. 

Mijn hart kreunt, nee het jankt zonder één geluid prijs te geven. Kijk maar in het 

woordenboek onder eenzaamheid. 

U zei? 

Het is nooit te laat. 

En daarna? 

Er is altijd een weg naar een geliefd hart. 

 

Overal ligt water om in te verdwijnen. 

Overal spreiden de meeuwen hun witte vleugels. 

De zon is van goud. 

Leve het licht. 
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Ik ben een tafel. 

Ik ben een stoel. 

Ik ben een ontbijt. 

Ik ben een eitje. 

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. 
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De dichter belooft 

 

Een traan op sterk water 

voor de eerlijke vinder 

van de vier verdwenen 

gedichten 

 

 

 

 

 

 

 

DOEK
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BisBis 
 

 



  p 33 

Gedicht 73 

 

 

Bon (Frans)!  Action! 

Uw melken borsten 

Uw borstenmelk. 

Aan u geen frons te merken 

moet ik zeggen. 

Stevig gaat uw huppel gevuld 

met ontzettende huppelmelk. 

 

Twee halve litertjes graag 

meneer de baas van de boerderij. 

 

In het grasveld wordt flink van de kelk 

gesmekt  

 

Links ligt de maan, rechts de zon 

ongespiegeld wel te verstaan. 

Een graantje valt neer  

en wordt in uw navel een boom. 

 

u wordt bewonderd door een smalle regenbui 

u rekt zicht uit 

u daalt uw wimpers 

u laat de schaduw komen 

 

over uw linkerzijde kruipt een hand 

over uw rechterzijde kruipt een hand. 

 

knieën knikken buiken spannen billen staan stil 

harten kloppen fluiten kogels uit witte kanonnen 

lippen staan in grijns naar de hemel gericht 

twee tranen zwermen uit. 

 

O! steden, illusies van glas en steen 

O! straten en pleinen, mensen en treinen      

winkels voor doe het maar zelvers 
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O moeizame broze geschiedenis 

O ijdele denkers 

 

 U denkt aan niets 

 U bent wit 

 zonder randen        zonder frons 

Ik ben gek op uw loreleien 

Ik wil nog niet naar huis bijlange niet. 



  p 35 

Gedicht 64 

 

 

Uit hun kanten sneeuwsels 

vloeien de zonnen. 

Goudenregen! fluister uw weeldepraat 

in hun blozende oren. 

Wolk! Draai rond de zon 

en ga weg. 

Fontein! Leer ons spreken. 

Wij willen de binnenweg nemen 

naar het hartje van de perzikpit. 

Waar het roze zich nestelt 

tussen zilveren schubben. 

  Perensappen, wie doet jullie stromen? 

  Takken, hoe komen jullie aan de bomen? 

 

Proza van de angst. 

Miljoenen mieren schrijven woorden 

met dode insekten. 

Niets staat stil tussen de oevers  

van de meisjeslippen. 

Zij likken de bomen en de pluimen en de evenaars. 

Zij tonen hun overspannen billen 

aan vriend en vijand. 

 

Pruimen barsten van flauwe grappen 

maar 

van ernst  

en wetenschap 

worden de perziken droog. 

Hardlopers verdrinken. 

 

Wandelaars, alleen zij vinden koperen lintjes 

in gele vlechten. 
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Gedicht 74 

 

 

Meisjes hebben nooit leren fluiten 

Waaarom zouden ze 

ze hebben de hemel in de schouders. 

 

Ik herhaal 

ze zijn van vogels 

van oud indigo tuinen 

tussen vier rivieren 

groeit de schelp 

van hun gebroken eieren 

Vijf 

wat zeg ik  

ZES!  

zonnen schijnen in hun pluimen. 

 

Streel hun wangen u zal begrijpen. 

 

Ik zeg 

u zal van de zon zijn. 

 

Heb ik dat gezegd? 

 

Ik heb geen telefoon 

om u te antwoorden. 

 


