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Love is all, from what I’ve heard, but my heart’s learned to kill

 - Love is all, The Tallest Man on Earth

voor Simon
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de berg

als ik aan de berg denk, droom ik van de vlag 
en de stok die ik de sneeuw in plant. 

aan de voet van de berg meet ik op het zicht 
hoe hoog hij is, waar het steilst, wat de klim van me vergt. 

ik zie zo hoe ik het snelst naar de top kom. 
in een mum van tijd klamp ik me vast aan sterk touw, 
kust mijn neus de wand van de berg. 

het deert me niet dat de rots schuurt en mijn huid schaaft. 
ik wil en ik zal. ik glijd niet weg, flik het,
bijt me vast. ik wil en ik zal. 

al moet ik door een hoop sneeuw, ik vecht me naar de top. 
eens ik op de top van de berg sta, zie ik de berg niet meer.
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als was ik de boom

wat ik had: een dier of tien. een koe 
of acht, een hond, een kip. er was melk, nu 
en dan een ei. de hond bleek dol op ons, sprong 
wild om ons heen, joeg dief en vos met een grom weg. 

het huis glom op de flank van een berg. op de top 
keek een boom dag en nacht naar het dal. 

wat zag en dacht die boom? 

eens, zo vroeg dat de kip nog in het stro lag, 
ging ik de berg op, klom de boom in 
en keek als was ik de boom. 

de boom zag hoe de zon rees.
een huis, een deur, een dak 
kreeg kleur. 

was dat het dan?

het dal aan de voet van de berg trok de boom aan. 
hij vroeg aan de wind: waar leidt de weg heen 
die weg van het dal leidt? 

en de wind zei: naar meer dan een oog kan zien. 
een stad zo mooi, een mens zo lief. 

echt? dacht de boom 
en de boom klom weer uit mij. 

het mos het gras

ik pluk het mos uit het gras. 
het gras snakt naar meer lucht, meer plaats, 
wil wat dood en oud is weg, vraagt om de kleur 
die van gras gras maakt. het mos maakt het niks uit, 
zint niet eens op wraak, lijkt zelfs in zijn sas 
met de hoop waar het op landt. is het gras 
een bed, past op het mos een hoofd. 
moe, met wat slaap in het haar, 
loop ik het huis in.


