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Gesprekje

‘Ik ben ik.’
‘Ik ook.’
‘Maar ik ben mĳ zelf en jĳ  niet.’
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Er is meer dan ik,
maar het kost moeite het te vinden
en ik weet nooit wat ik ermee moet doen —
moet ik er wel iets mee doen?

ik raap het op, bekĳ k het aan alle kanten,
het is niet veel en het doet pĳ n

ik gooi het weg
en schrĳ f vlug nog even op:
‘je schuldig voelen! niet vergeten!’





13

Ik kĳ k naar mĳ zelf —
dat ben ik niet, denk ik

ik ben iemand die niet op mĳ  lĳ kt,
niet denkt wat ik denk,
niet wil wat ik wil,
niet doet wat ik doe:

dát ben ik
en niemand anders.
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Ik en mĳ zelf, de steile kant van mĳ :
hoe vaak ben ik niet neergestort, omgekomen
en opnieuw begonnen…

in het zonlicht de sneeuwoverdekte top van jou
met haar zacht glooiende hellingen

neerstorten is een noodzakelĳ k kwaad,
omkomen een bĳ komstigheid —
opnieuw beginnen het enige wat telt.
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Wat een geluk mĳ zelf niet te begrĳ pen…
maar hoe voorkom ik 
mĳ zelf plotseling wel te begrĳ pen?

die bliksemschicht! die inslaat! die mĳ  splĳ t,
in brand zet!

en dan die donder, die maar blĳ �  doorrollen…
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