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wij

inwoners

opvullers

bestaan in zich verzamelende cijfers

invullers

bijzetters

wij

we staren ons stil op

veruiterlijking van eerdere

verdelers

heersers

dat en fotograferen we bezoekend

       bestaand

ook

het houdt op

deze dag van voor en na

gelezen nieuwsberichten

de binnentaligheid waarin wij

glunderen in ons anders zijn

dan een worm een wolk een everzwijn

we maken ook wel dingen

maar die noemen we de

strelingen van ons brein

met het zich verschuivende land

we huizen weg

wij

stroombewoners

kuddemakers.
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het als rivieren ons banen in nacht

gaat niet meer

we spreken niet

we voelen niet

het regent ongemerkt gebrandmerkt zien

gedenken in kleine brakke van laten lades

het begaan van open gebroken uiten is gedaan

het als rivieren stromen

gaat niet meer.
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er zijn momenten

ik me onwandel

langs de weg die ik eerder

beging

toen ik jonger was

en nog minder verzameld had

en was

gebouwen nog gebouwen zich tussen

de twee stromen raast rust

alle vlekken maken vallen

vogels tussen mensen

gaan met vleugels ingehouden

het bestormt zich.
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aan de orde zijn

de avondgloed is onze uitgelaten eigenheid

muren dragen ramen

straatsteengrijze stroom weegt het

lichten van stad die staat in landschap 

als kaars ook was deze stad groter toen

de wereld kleiner was en vuurzee nu

van plastic wil en houdbaar tot groei

ontvlot

verbonden in op en af

betalingsstromen zien wij mensen

uit naar duiding als naar omwalling

ongetroffen nacht zich mijn omzien

we hoeven slapen te gaan

en het onregent

geluiden kaatsen op onze van vlakte

huizen stallen kantoorgebouwen

ruggen in het van woorden

verdeelde land

geldige argumenten

er raakt een wolk de weke kamer in

het wordt er ochtend langs de ramen houwend

de beweging richt zich op

tijdskrediet.
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voortgang

het is nacht van op gestapelde uren

stilte schrijvend

het spel dat geen spel is

en dat ik tracht te vatten om niet te vatten

vaart in me uit

het zondert zich af met pogingen

na te laten eenzaam een naam

een huis

een straat die naar een andere gaat

we maken onze woorden waar

het opstapelt zich van afgeworpen nederigheid

met toestellen sluiten we de beschikbaarheid.
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mensen zijn wezens

die nodig zijn

om het becijferen

te kloppen doen

nagels in de planken

van gebintes van daken

van tronen die ondergraven

het taalgebruik

tot hoog boven grond spreken splinters van samenleving.
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zijdelings vergaat dag de van ogenblikken

handelingen halen hoeken van

de beelden die de overzijde

vonden

langs van straatlichten zware landschappen

mobiliseert vouwend zich verandering

,

we met bestuursorganen sprekend dragen

de verwondering dovend voor ons uit en

knielen voor de van noemen weke

avondwrede

,

rondom raast het schurende stof van eerdere bindingen.
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teveel woorden maak ik onrein

aan van het zijn schaduwvlekken

al mijn vallen is de onderkant van worden

we vouwen dagen om met

van krantenkoppen karige

zinsbouw onze ontdoosde

verlangens dragen namen

van ketens voedend schaarste

komt de dag we maken van broden

kleren en begaan met gereguleerde

doelmatigheid als zinsnedes straten

stilstand.
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elk woord is een steen

die naar beweging neigt

niets is zonder ondergraven grond

of gaat naar zichtbare overvloed

maar we kleden ons nog met gebroken doeken

we dragen opgeheven wankele hoofden

en herinneren louter variabele

flarden oorsprong als regen

verbouwd staan onze handen

dode sterren na wijzend

elke steen maakt stromen.
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het ontbreken van elkaar is een ontbreken

als we uitzien naar vanuit eerder later

en heuvels in onze herinnering dragen

elk afscheid is een krater in het worden

elke keer we gaan afzonderlijk.

20



21


