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Daar komen weer twee:

In het licht krijg ik niet

of ze bij elkaar kunnen blijven,

wat ik in het donker verlangde,

ik ken elk van hen al zo lang,

in het donker niet

zij zijn nog geen nacht bij elkaar geweest.

wat ik in het licht verlangde.

Om ze van elkaar te maken

Aan deze kant

luister ik waar ik nu ben

schijnt de zon en aan die kant,

naar een liedje waar ik naar luisterde

als ik aan die kant

in het huis dat ik niet meer heb.

zou kijken, is het bewolkt.
Ik weet niet meer
waar links is, waar rechts,
waar lezen, waar schrijven,
maar ik kan zeggen wat ik hoor.
Alsof het geschreven is
door wie niet kan schrijven,
maar de woorden een voor een zegt
aan iemand ver weg.
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Voor zo oud als ik

Ik bedank de uitvinder

maakt jongen of meisje

van het op reis gaan,

niet meer uit, het probleem

ook de uitvinder van het gedicht,

is dat niets beter is

die brengt naar waar

dan wie die aanbiedt

iemand anders al langer is:

om liefde te vragen

hier is er weer een. Aan de uitvinder

of ben ik nu weer wijs

van het gedicht zeg ik:

op andermans kosten,

laat mij genoeg hebben aan wat er is

zoals wanneer ik zeg

en oud worden zonder

dat liefde voor mij

op te houden met schrijven,

ook werk is? Toen je mij

dat is waarom ik vraag,

liefhad en geen ander

en iemand die weet hoe het vroeger was,

je zachte hals en wapperende

al is het maar gisteren,

haren mocht aanraken

het is donker geworden, dit jaar

had ik meer lief

eindigt zoals alle andere

dan de koning van Perzië.

als ik vanavond oudjaar vier.
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IK W EET HET

LIED JE

Je wilt hier weg.

Ik zag een winkel

Want hier maken ze alle konijnen dood.

en liep naar binnen,

Maar je bent toch geen konijn.

kocht wat ik vergeten

Probeer ze dat maar eens uit te leggen.

had dat ik al had.

Vanwege de konijnen gaat het niet.

Ik stond in de winkel

Nee, vanwege jou.

en het was het enige

Waarom vanwege mij.

dat ik mij herinnerde

Waarom vanwege de konijnen.

dat ik nodig had.

Als een woest konijn op je af rent.

Maar wat moet ik

Doen alsof je dood bent.

met twee daarvan

Ik weet dat, jij weet dat.

behalve wachten

Maar weet het konijn het ook.

tot er een kapotgaat?

Dan houdt de zon op met schijnen.

Mijn vader wilde

Na hoeveel tijd.

mij leren met geld

Na vier dagen.

om te gaan, daarom

Dank je, ik dacht even dat je zei dat het na drie dagen was.

gaf hij mij iets niet.

Was het dat of werd het donker.

Hij gaf mij geld

Wat dacht je dat ik wilde.

en wees naar een winkel:

Telkens hetzelfde verhaal.

ga naar binnen

Ik zou je niet willen ruilen voor een ander.

en vraag om wat je wilt.
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ME V ROU W V O OR EEN DAG

Toen hij terugkwam

De laatste passen van een dans,

was hij zoals er weinig zijn,

zo komt zij binnen, om afscheid te nemen;

dat had hij geleerd,

regen in de schemering,

ergens op weg.

en plotseling stopt de regen, verdwijnen de wolken,
vergeet het verder donker te worden.

Maar hij kan zijn eigen liedjes
beter niet zingen,
toen ik hem hoorde
was het alsof hij wachtte.
Want zingen is
zijn werk niet,
hij kan dat beter
aan anderen overlaten.
Toen hij wegging
was hij als zoveel anderen,
toen hij terugkwam
was hij zoals er weinig zijn.
Als iemand kan
wat hij ergens geleerd heeft
moet hij werken
voor iemand anders.
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HET IS GR A PPIG LIED JE

Ik ga op bezoek

Hij zegt iets en

bij wie die dag ontvangt,

iedereen die hem hoort

behalve als het te koud is.

weet dat het niet zo is,
behalve tegen wie hij het zegt.

Ik loop liever de lucht in
dan dat ik wacht op bezoek

Hij wil een grap

en jullie vinden het niet erg dat ik niet ontvang.

nog een keer vertellen, om
het nu goed te doen, overspoeld

Na de laatste ontvangst

door wat bedroefd maakt.

zien jullie elkaar terug,
maar mij niet meer, want ik heb het te koud.

Is het niet grappig
dat je het over iets hebt

Jullie zeggen mij welke bloemen in seizoen zijn

zonder te noemen

en als ik terugloop

waar het niet zonder kan.

kijk ik waar ze verborgen zijn.
Er is een grap die
ik elke dag een keer
mag vertellen, ik dacht
een keer per jaar, dat lijkt zo.
Wat gezegd moet worden
of weggelaten wordt geraden,
de herinnering die
het hart kalm maakt.
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Wie ik wil kussen,

Aanraken,

mond op mond,

van goud maken,

terwijl ik mij omdraai,

hoe huid is

als midden in Azië.

als die van goud is
en nog als huid voelt.

Geef mijn jas
en mijn hoed maar weg

Wat ik doe

als jij voor mij staat,

als ik je zie,

mijn rug is van jou.

ik steek mijn hand naar je uit,
streel je gezicht
over je ogen die je dichtdoet.
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Niet lang geleden

Een verrassing

regende het hard,

die ik kan verbergen,

niet lang geleden

die ik voor het eerst hoor

werd het donker.

als ik op weg naar huis ben.

Ik ging niet verder

Die maakt dat ik binnen wil laten

voordat het voorbij was,

wie belooft stil te zijn

wat maakte dat ik wachtte

of zonder afscheid weg te gaan

tot het voorbij was.

omdat ik niet aan de belofte kan herinneren.

Ik hoorde de regen
van grote hoogte vallen
en ik had buiten
op het gras kunnen zitten.
De regen als een kroon
op mijn hoofd, of
alsof ik er nog niet was
en ik mocht zeggen wanneer ik begon.
Als in een liedje:
een keer en nog een keer,
bang dat veranderd is
of niet veranderd is.
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De lucht in mij

Of het mogelijk is dat

als de storm

twee samen blijven

waar ik doorheen loop

zoals iemand en wie

als ik schreeuw.

hij kort geleden was.

Dat was voordat ik

Alles wat ik heb

had leren lezen en schrijven,

laat mij jou herinneren,

wild van spijt,

als vandaag de

ver, ver weg.

laatste dag zou zijn.

Ik leer lezen en

Ik zou niets anders willen,

schreeuw regel na regel,

en ik dacht dat ik jou

loop dwars over velden,

niet meer om iets

spring over hekken.

zou kunnen vragen.

Ik ben blij dat

Zo vele herinneringen samen,

ik nog een keer in

vraag mij om iets

het hoge gras kan gaan liggen

en ik bied aan samen

waar niemand mij ziet.

met jou te gaan bedelen.

Wat goed is omdat
het elke keer hetzelfde is;
ik zit op een lage heuvel,
houd mijn ogen open.
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Het meeste zal je vergeten,

Zij haalden mij uit mijn huis,

schrijf het daarom op,

lieten mij staan tegenover

vandaag hield voor altijd op

de stoel van het wegen van

wat zo lang geduurd had.

wat ik in mijn hand had.

Dansen op straat,

Alsof ik ergens klaar mee was,

vandaag hoefde ik niets anders,

in een stoel kon gaan zitten

of ik wilde dansen,

alsof het hard werk was,

alleen of met wie ik wilde.

opgehaald en gewogen.

Wie mij aankeek

Dat is jouw stoel,

mocht ik kiezen en wie

maar ik ben toch geen timmerman,

op straat stond keek mij aan,

dan heb ik die zeker diep

daarom danste ik alleen.

in mijn slaap gemaakt.

Voor als je honger hebt,

Dat werd mij verteld door wie

hier heb je een stuk papier,

mij lieten staan tegenover

zei wie daarvoor niets

de stoel van de leugen

van mij terug wilde.

die geen leugen meer is.
Geef maar een hand,
blijf maar staan tegenover
wat nooit ver weg
en vandaag te veel is.
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Het is koud en oud,

Je kan mijn kleren

als een park in Parijs,

als zekerheid aannemen,

de hoofdstad van Frankrijk.

maar je moet ze teruggeven
voordat de zon ondergaat,

Ik wil in bed liggen

want misschien heb ik niets anders om in te slapen.

met iemand die lange tijd
over hetzelfde na kan denken.
Wat er bijna is,
de maan boven een veld,
een liedje ver weg.
Tegenovergesteld
aan wat beloftes terugneemt
die niet gedaan zijn.
Waarom ik vraag,
wat te veel is laten zijn
alsof het er bijna is.
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