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proloog

‘Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum’
Ovidius, Metamorphosen I, 5

Chaos was het Al, geen Woord sprak iets tot leven,
dag was nacht, nacht dag, zee land, land zee,
mat, dof & grijs was alles één, & alles om het even
verheven Niets, geen ding ging met de namen mee.
Aarde kleefde in het duister, geen zon was daar,
geen kring van maan, geen stipje ster was er te zien.
elk begin was einde, alle wegen liepen door elkaar
onbegaan de paden, niemand had ooit licht gezien.
Het duister lag in’t duister, alles liep op niets te loop.
Toch was er Belofte, liefde vormde langzaam hoop:
de lijn ging uit van punt naar punt, nog zo fragiel.
De tijd werd cyclus, tel die van zichzelf beviel.
Het licht werd lichaam voor gebeurtenis, geluid
brak uit, & sprak de namen zachtjes voor ons uit.

verval

VERVAL
Ik hou van verval, het trage ontbinden,
de graduele neergang van orde in aarde,
water, slijm, het kleven van woorden
aan handen ontdaan van hun grip, vuur
dat vreet aan molm, gebinte van kerken,
donker gewemel diep in de crypte, barsten
glasbreuk, stofwalm, steenslag, gruis, vegen
roest, geel vet in de hoek van het blad.
Ik heb mijzelf het spreken in dit boek ontzegd.
Geen stem, geen einde hier, geen vaste letter. Dit
is verrijzenis. U leest en rolt de steen weg van het graf.
Een vinger glijdt jouw mond uit, langs jouw hals, volgt
het holle glooien naar jouw navel, tikt jouw knieën weg,
links, rechts, legt jou open voor mijn zilte davering.

MOT
Zwerm gesternte om mij heen en ik ben kern
van niets, niets is mijn heelal. Ongezien
ben ik het licht, de lege weg voorbij het einde
van de weg. Op doelloos draaiende spaken
spalkt de tijd haar tikkel-tokkellied uit
van vuil dat willoos waait, stof op gore straten.
Stem snijdt in de sneeuw, kroepoek smelt op de tong.
Ik draag de rotte rafels van een oud kostuum.
Haar woord is leeg, haar lijf bloedt in mijn bed,
Het ijlt en kermt Latijn dat niemand nog begrijpt:
heilig is haar vers dat men ter dood bewaren wil.
Ik zie je hangen, nat bezweet in het zwart van je kleed.
Ik haal de rits omlaag, jij spartelt tegen. Drukke mot
die zich herinnert haar cocon, het licht, haar lot.

LUST
Er komt verlangen in de zee van mijn verlangen
Een draaikolk lust in het golven van de lust.
Haar enkels vormen enkels in het water aan het strand.
Treiterend het kleedje deint omhoog en valt nat neer.
Nog half aan land staat zij, maanlicht vals omrandt
haar vage lijnen, werpt diffuse schaduw scherp
op algen, schelpen, botte ribben in het zand.
Ik sleur haar dieper in mij mee, ook zij wordt zee.
Er barst een kern van liefde in mijn liefde open,
zij spartelt blij, een stoute zeemeermin, en meer
van ons dan vuil of vocht komt in de golven vrij.
Ik wrijf jouw naam in hoge, droge duinen uit,
en ‘s morgens leest de zon de letters weg. Er
kwam verlangen in de zee van mijn verlangen.

TIJD
Zal ik jou dan nu met deze zomerdag vergelijken?
Het land was donker nog en ik verlangde naar het licht.
Ik zag de ratten concorderend vreten aan de nacht.
Alles gleed nog somber weg van nu naar nergens, nooit.
Jij staat dan plots voor mij, jouw bloesje los, jij straalt.
Ik zie dat ik in jou en jij in mij de hemel ziet, zo blij
& ook al zijn wij vast aan tijd en woord gebonden:
verval is wet, maar dit moment blijft hier bestaan.
Het schone wil zich na de dood van ons verschonen
maar ons geheim is blijvend in een lied verstopt.
Ook al is de weg verdwenen, elk woord is samenspraak,
en eindeloos de lijnen lopen evenwijdig in de tijd.
Zolang het vallen duurt en jij mij vallend ziet,
zolang is dit ons nu en hier, en jij vergaat er niet.

GEWOEL
Het is goed om na het vrijen hoog de hemel
in te kijken en te lachen om de zwaarte van dat licht.
zoals de kraaien kraaien om het gebrek aan vlucht
van bomen die vergeefs de luchten willen aaien.
In ons gewoel de wereld heeft zich omgekeerd.
Ik werd jou, jij mij, een kruising in 't moment.
Er kwam aan ons een eind, begin van ons bestaan,
de schoonheid had ineens geen kleed meer aan.
Ik speel de zee, jij sleurt balorig als de maan aan mij.
Woeste golven bruisen wit de blote stranden aan.
Water, wier en algen spoelen diep jouw duinen in.
Het is goed om na het vrijen d’ ogen toe te doen.
Bedek de lijven met de witte wolkenlakens. Zwijg.
Droefenis komt later, hou dit wufte goed nog na.

ROOD
Mijn stem is als een boom voor jou, mijn Lief,
de takken reiken hoger dan de piramiden & de stam
grijpt dieper dan mijn graf. Elke lente een twijg
Wil jou raken, een blad zoent vol jouw mond.
Ik zal de aarde naar jouw zin vermaken, de hemel
blauw, de aarde bruin en geel of hoe jij dat wil doen.
Speelse golfjes likken geil jouw tenen aan het strand.
De krabben in hun harnas schrijven rijmen in het zand.
Of ik verdwijn en overal verdwijnt er iets van mij:
de beek is weg die naast jouw huisje kabbelde,
of de vlinder vleugelvint zicht uit het ochtendrood.
Mijn naam is legio, mijn lijf is lucht, ik zucht.
Ik leg het leven af en trek het dan weer aan,
Als lust heb ik altijd al diep in jou bestaan.

GRIJS
Ons lied verdroogt, het wordt een schelp van woord,
Paarlemoerglans in de ruwte van gebroken letters.
Om het latente in de code geeft de oceaan geen zier,
straks bot ook zijn wij, gebroken tussen wier & kelp.
Het ruisen van de zwarte zeilen heeft haar doel bereikt:
wij zijn niet meer dan stip, punt, korrel in de tijd.
De wereld heeft zich met ons zingen schandelijk verrijkt,
parels met een diepe glans, ten prooi aan haat & nijd.
De droom vervelt, vervalt tot wet, wapen voor moord,
Harpoen die zich door 't leven van de naakte lijven boort.
Kleur is uit de hemel weggeknipt, de dag is grijs.
Mijn hand grijpt al jouw haren samen in een dot.
Ik richt jouw lippen naar mijn mond, je lijf wordt zot.
Ik breek je open, duw en strand in jou, ons paradijs.

ZWART
Er zijn profielen, streepjes lijf in tegenlicht.
Er zijn gedachten die geen woorden vinden.
Er is een toekomst zonder ons, de weg is vrij,
de dagen korten, traagjes, onze zomer is voorbij.
Ik zie mensen in de straten, ratten in de val
Van ratten. Alles is tot alles opgeteld, niets
van waarde is nog weerloos, alles heeft
die keramieken lach, dezelfde barre code
Ik draai mijn handen af en doe ze in de was,
Ik geef mijn armen aan de armen, maak ze blij.
Er is een strook, ik zet mijn haakse streep erbij.
‘s Ochtends, mocht mijn huid nog huid herkennen
en de zon zijn stralen nog door de plooien strooien:
ik trek jouw slipje uit. Ik sterf, ik zucht en ik beken.

VOEL
Als de storm komt, liefste,
en de storm zal weldra komen,
sluit jouw deuren, ramen en jouw ogen.
Laat los wat niet van jou is, want
dit is alles wat je hebben wou.
Het leven is een zwoele zucht
die eindigt in gereutel, gebrek
aan tijd en ruimte, licht en lucht.
Het zwart is diep en trekt ons aan,
wij hebben nauwelijks bestaan.
Leven is des doods erkentenis,
verval is groei, geboorte woekering.
Alles haakt in alles, niets is overal.
Voel mijn vingers nog die lippen strelen.

ENVOI
(AUX SUIVANTES)

Ik hou van u, maar liever vanop afstand.
Uw wereld maakt mij triest, noch boos of blij,
uw spel van schuld en loon lijkt onveranderlijk,
het is als lucht en slijk en mij, het hoort erbij.
Uw kommer en uw kwel, uw nijd, uw blije tranen,
Uw lompe daden en dan weer plots de genialiteit,
het brengt uw droom bijtijds tot bij ’t gedane:
ik streel in uw gelaat de groeven van de spijt.
Ik ken uw woeste drang naar hogere wetten
Hoe gij alles wilt en hier en nu tot zin verklaard:
Ik dacht dat ook bij het kuisen der toiletten.
Ik heb u graag, maar neen, ik wil niet naar uw vreemde land.
Ik was bij haar, haar wiegewei, haar zee, haar strand.
Ter troosting werd dit pover lied om haar bewaard.

