
Woorden 

zonder 

Zin 

Gedichten uit het Ex en het Hedige





Woorden 

zonder 

Zin

J.C.J.C. DIRVEN



Woorden zonder Zin

Schrijver: J.C.JC. DIRVEN

Coverontwerp: J.C.J.C. DIRVEN

Paperback ISBN: 978 94 021 6715 3

Hardcover ISBN: 978 94 021 9720 7

©2016/2017 J.C.J.C. DIRVEN

Eerste druk: Februari 2016

Tweede druk: September 2017

Contact: jcjcdirven@gmail.com



5

Uit einde

Ik liep naast je,

liep voor je, liep door je.

Dromend als wevend een

verhaal en zonder te

beseffen elk een uiteinde

van hetzelfde touw.

Van stof tot stof geknoopt

uit einde in een nieuw begin

van wat altijd

geweest had moeten zijn.

Een lus.

Een oneindige kus.
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Perfect plat

Nooit had ik kunnen denken 

dat je inktzwarte haren

in het donkere nachtlicht 

mijn lichaam zouden bevaren.

Slechts die ene keer was de wereld perfect plat.

Zo bruisend en onstuimig,

kolkend naar de afgrond

van je ziedende lust.

Bevreesd voor mijn verlangen

wuif ik je uit.

De visvangst was 

wonderbaarlijk, het 

schip is verdwenen.
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Zacht als zijde

Ik keek en zag en wachtte,

tot ik hem was die zij bedacht.

Het wachten duurde jaren,

weken leken maanden,

dagen bleef ik me bevragen,

hoe dit verlangen te verdragen.

Mijn zicht verzwakte met de jaren.

Gelukkig is het nu de nacht waarop ze wacht:

Haar heupen zacht als zijde

leiden de blinde door de nacht,

strelend zacht als zijde

wachtend voor de man die op haar wacht.
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Cassiopeia

En zo staan we,

onder een lappendeken van sterren

te midden van een ijskoude nacht

en niemand die op ons wacht.

Een grenzeloos verlangen

om alle sterren met alle vreemde namen,

als momenten uit dit korte leven

te plukken en aan jou te geven.
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Het kruispunt van ons verlangen !

De lente is een meisjesnaam

die dag en nacht ineen doet vloeien.

De warmte is je lichaam

dat bloempjes in mijn hart doet groeien.

We stonden aan het kruispunt

van ons tijdloze verlangen !


