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Bescherm het met leven
om er zeker van te zijn

het niet te verliezen
oude stad van betoverende geuren
gehuwd met het leven van alledag
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Amazing Grace

Pilaren schuiven zonder waarschuwing
vloeibaar als vers getapt rubber
de façade brokkelt weg

Er is een bijeenkomst
het wachten op de hoofdpersoon
drugsdealers aan de overkant
een glijdende schaal

Je kwam niet opdagen
vrouwen dronken van geurloze koffie
een brandweerman blust een brand twee deuren verder
daar was jij

Geobserveerd door de politie
Je speelde ‘Amazing Grace’ uit de jukebox
ik stak uit in grijzen en witten
jij was het vallende huis van drie hoog

Je stroomt weg zoals een vulkaan haar lava loost
de Haarlemmerdijk uit mijn verleden
een vuurloze klevende massa
zonder angst

Jij loopt voorbij over een pilaarloze brug
identiteitsloos en vrij
de troostende gommieachtige massa stuurt jou naar huis
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Chakana

Dromen over vlucht
hand in hand
over onherbergzame gebieden

Met opgeheven hoofd zetten we koers
onder ons het reservaat van beperkingen
Machu Picchu zonder vleugels
een middeleeuwse nederzetting

We dalen af
Stil en voorzichtig
naar de navel van de aarde
Symbool voor de zon van het Inca-kruis

Zwevend, vliegend
in het begin nog wat angstig
later volkomen
en vrij
nieuw perspectief tijdens de vrije val

We koersen af op het door sjamanen bestuurde land
ver weg van het rollend zand
opeenvolgende beelden, sensaties, emoties
gemanipuleerd door een bovennatuurlijke macht
landen we midden op de stip van de Chakana

We zijn weer veilig thuis
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Cryometeoor

Wolken van woorden
verdampen, smelten
sappen van stilte
gedichten dromen over eeuwig leven
koud als muziek zonder verzen

Een licht van blokken, vierkanten
er is geen wolk aan de lucht
men doet alsof men van niets weet
dromen over gedichten

Ik droom een gedicht
een gedicht droomt mij
de toren is hemels hoog van opgestapelde koele blokken
gericht op de wereld, een tijdloze ziel

Er is geen ouderdom
de reiziger moet het eeuwig gletsjerijs beklimmen
binnen de tijd, ijsbloemen tekenen zich af op deze toren van Pisa
onze Burj Khalifa

Ze straalt charismatisch
ze ademt de koele lucht
ze is fris en knisperend, een bleke kleur zonder geur
ze schijnt als een wit licht

Liefde steekt af tegen het heldere blauw
engelbewaarders zitten als boeddha’s op het balkon
en aanschouwen het mysterie van de cryometeoor


