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weet je nog

Alles is van karton. Het uitzicht, de grond,
de plank op schragen, deze pen,
mijn mening.

Weet je nog, het kunstwerk
van de tweede zon, een billboard
dat nog uren uitgelicht bleef staan nadat
de echte onderging. Karton.

Zolang je kijkt is er weinig aan de hand,
zolang je met je handen van de dingen blijft,
zolang je maar niet op het decor klopt
als Dreverhaven op een deur.

Voorzichtig voelen kan, eventueel.
Weet je nog, de bunker waarvan je dacht
dat het een woonhuis was, je liep er
meer dan duizend keer langs

tot je stopte, je hand op het geschilderde raam
legde en voelde hoe je werkelijkheid
werd herschikt. Beton.
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ik weet waar het geluk is

Ik weet waar het geluk is maar ik mag het niet vertellen,
aan niemand — niet aan de filosoof die alle vragen heeft gepikt
en opgewreven tot ze glimmen van logica en niemand
door de schittering kan zien dat-ie geen antwoord geeft.

Niet aan de socioloog met zijn tabellen waar iedereen
wel in past maar geen mens zich in herkent. Evenmin
aan het kind dat huilt en niet kan zeggen wat er scheelt.
Niet — wat misschien het zwaarste is — aan een dier

dat doodgaat zonder dat het weet dat het bestond.
Het is mijn plicht om alle geluk van de wereld geheim
te houden op straffe van het verdwijnen ervan,
volkomen, voorgoed. Zo blijf ik alleen en niet gelukkig.

Kon ik u maar íéts vertellen. Nu weet ik niet eens of iemand
me geloven zou — terwijl het zó voor de hand ligt.


