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NEREÏDEN !
Licht van onze dagen 
Wij geven je uit handen !
Dat de waternimfen je onthalen op een teder feest 
Dat zij je stil ontdoen van je omhulsel 
De draden van degene die je bent geweest 
langzaam afwikkelen !
Licht van onze dagen 
Wij geven je uit handen !
Dat zij je daar beneden blijven aanzien 
totdat je slaakt een eerste zucht  
je ogen opent en verwonderd 
in een nieuwe huid ontwaakt !
Mariët Mesdag !
ZO ZAL HET ZIJN !
Doof nu het licht en sluit je ogen 
en vergeet de strijd 
jouw leven hier is omgevlogen, 
maar je liefde blijft. 
En waar jij gaat 
zijn zon en maan gelijk, 
de kleinste bloem 
is daar als de hoogste eik 
en alle koningen en kinderen 
zijn daar gelijk. 
Laat nu die laatste droom maar komen 
en wees niet meer bang, 
jouw nacht van vrede is gekomen 
na een leven "lang". 
En waar jij gaat daar is geen haat of pijn, 
het heetste vuur 
wordt dat als van een kaars zo klein, 
zoals de zon schijnt na de regen, 
zo zal het zijn. 
En waar jij gaat .daar zullen vriend en vijand 
samen gaan, 
wat stof is zal tot stof vergaan 
en elke storm komt weer tot rust daar, 
zo zal het gaan. 
En waar jij gaat laat ik mijn hart en ziel 
met jou meegaan, 
jouw taak op aarde is voldaan, 
zoals je was in alle liefde, 



zo zal je gaan. !
"Ik wil je iets nalaten 
iets beters dan woorden of klanken. 
Zoek mij in de mensen die ik 
gekend en lief gehad heb". !
"Nacht van droom en van verlangen 
draagt het schemerlicht ternauwernood. 
Onuitwisbaar groeit verlossing 
in de barensweeën van de tijd. 
Onmiskenbaar moe gedragen 
wijkt het duister voor het volle licht". !!!
DE ZWARTE HERAUTEN  !
Er vallen klappen in het leven, zo'n harde.. . Ik weet niet! 
Klappen als van Gods haat; alsof in hun aanschijn, 
de branding van al het geledene 
de ziel drassig zou maken... Ik weet niet! !
Er vallen er weinig; maar ze vallen... 
       [ Ze trekken donkere groeven 
in het hardste gelaat en in de sterkste rug. 
Zullen ze misschien de veulens zijn van barbaarse attila's; 
of de zwarte herauten die de Dood ons zendt. !
Het zijn de diepe vallen van de Christussen van de ziel, 
van een aanbiddelijk geloof belasterd door het Lot. 
Deze bloedige klappen zijn het geknisper 
van een brood dat voor ons verbrand wordt 
       [ aan de deur van de oven. !
En de mens... Sukkel... sukkel! Hij draait de ogen, zoals 
wanneer een schouderklopje ons roept; 
hij keert zijn dolle ogen, en al het geleefde 
wordt drassig, als een poel van schuld, in onze blik. !
Er vallen klappen in het leven, zo'n harde.. . Ik weet niet! !
Cesar Vallejo !
DE MOEILIJKSTE WEGEN !
De moeilijkste wegen 
worden alleen gegaan, 
de teleurstelling, het verdriet, 
het offer 
zijn eenzaam. 
Zelfs de dode die elk roepen beantwoordt 
en geen verzoek verzaakt 
staat ons niet bij 
en ziet toe 
of wij het redden. 
De handen van de levenden die zich uitstrekken 
zonder ons te bereiken 
zijn als de takken van de bomen in de winter. 
Alle vogels zwijgen. 
Je hoort slechts je eigen voetstap 
en de stap die je voet 
nog niet is gegaan maar nog gaan zal. 
Stil blijven staan en je omkeren 
helpt niet. Er moet 
worden gegaan. 



!
Neem een kaars in je hand 
als in de catacomben, 
het vlammetje ademt nauwelijks. 
En toch, als je lang bent gegaan, 
blijft het wonder niet uit 
omdat het wonder altijd geschiedt 
en omdat wij zonder genade 
niet kunnen leven: 
de kaars vlamt op in de vrije adem van de dag, 
je blaast hem lachend uit 
als je de zon in treedt 
en onder de bloeiende tuinen 
de stad voor je ligt, 
en de tafel in je huis 
wit voor jou is gedekt. 
En de verliesbare levenden 
en de onverliesbare doden 
het brood voor je breken en de wijn aanreiken 
en jij hun stemmen weer hoort 
heel dicht 
bij je hart. !
Hilde Domin 
Uit het Duits vertaald door Kees Kok !
STERFBED !
Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud,  
voel ik de botten door zijn huid heen steken.  
Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken  
en is bij elke ademtocht benauwd. 
 
Dus schud ik kussens en verschik de deken,  
waar hij met krachteloze hand in klauwt;  
ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud,  
en blijf als kind voor eeuwig in gebreke. 
 
Wij volgen één voor één hetzelfde pad,  
en worden met dezelfde maat gemeten;  
ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten 
 
zoals hij bij zijn eigen vader zat: 
straks is hij weg, en heeft hij nooit geweten  
hoe machteloos ik hem heb liefgehad. !
Jean Pierre Rawie !!
DE WATERLELIE !
Ik heb de witte waterlelie lief, 
daar die zo blank is en zo stil haar kroon 
uitplooit in 't licht. 
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 
Nu rust zij peinzend op het watervlak 
en wenst niet meer . . . !
Frederik van Eeden !
EVENWICHT !
Wij gaan 
ieder voor zich 



de smalle weg 
over de hoofden van de doden 
- bijna zonder angst -  
in het ritme van ons hart, 
als waren wij beschermd, 
zolang de liefde 
duurt. !
Zo gaan wij 
tussen vlinders en vogels 
in een verbazend evenwicht 
naar een morgen van boomtoppen 
- groen, goud en blauw - 
en naar het ontwaken 
van de geliefde ogen. !
Hilde Domin !
MIDWINTER !
Een blauw schijnsel 
stroomt mijn kleren uit. 
Midwinter. 
Tinkelende tamboerijnen van ijs. 
Ik sluit mijn ogen. 
Er bestaat een geluidloze wereld 
er bestaat een kier 
waardoor doden 
de grens over worden gesmokkeld. !
T.Tranströmer !!
ALS DE DAGERAAD AANBREEKT… !
Na een poosje leer  
het subtiele verschil tussen een hand vasthouden 
en een ziel aan de ketting leggen !
en je leert… 
dat liefde niet betekent leunen en 
gezelschap betekent niet veiligheid. !
En je begint te leren… 
dat kussen geen contracten zijn en  
geschenken geen beloftes. !
En je begint je verlies te accepteren 
met je hoofd omhoog en je ogen vooruit 
met de genade van een volwassene, 
niet het verdriet van een kind. !
En je leert al je wegen te bouwen op vandaag 
want de grond van morgen is te onzeker; 
plannen en toekomst hebben de gewoonte 
om midden in hun vlucht neer te vallen. !
Na een poosje leer je… 
dat zelfs de zon schijnt als je teveel vraagt. 
Dus plant je je eigen tuin en versier je je eigen ziel 
in plaats van te wachten tot iemand je bloemen brengt. !
En je leert… 
dat je werkelijk kunt verdragen 
dat werkelijk sterk bent 
dat je werkelijk waarde hebt. 



!
En je leert… 
en je leert… !
Bij ieder afscheid leer je !!
SMEEKGEDACHTE, voor jou neergeknield 
 
Sterf vroeger dan ik, een heel klein beetje 
vroeger 
 
Opdat niet jij  
de weg naar huis 
alleen terug moet gaan 
 
Reiner Kunze  !!
SONORE CELLO'S !
Nee, wij zijn niet aan het einde, 
ons begin is nog innig-dichtbij, 
wij zetten onze voettocht naar elkander 
voort, en de nieuwe horizon is vrij. !
Wij zullen vast elkander weer ontmoeten 
in een spiegel: daarachter in het gras 
zullen sonore cellotonen sproeien 
en de spiegel zal niet zijn van glas. !
Niet van glas maar van een weefsel 
vertrouwd en onvervreemdbaar waar: 
daarachter ligt een nieuw beleven 
en de dood zal hangen aan een haar. !
Is het dan mogelijk dat wij ons vergissen, 
dat ons mooiste uur toevallig was, 
zal een blinde worm dat uur wegknagen 
en blijven er slechts scherven in het gras? !
Nee, wij zullen vast elkander weer ontmoeten 
als voorbestemde klanken in een rijm. 
Sonore cellotonen zullen sproeien 
over witte wouden van Oneindigheid. !
Abraham Sutzkever !!
IK zou GRAAG SLAPEN 
Ik zou graag slapen deze nacht 
Nu jij dood ligt, slapen, 
slapen, slapen terzijde 
van jouw volkomen slaap 
om te zien of ik je zo 
bereiken kan! !
Slapen, een morgenstond in de avond 
bron van de rivier, slapen; 
twee dagen die samen opgaan 
in het niets, twee stromen 
die aan het eind samenvloeien; 
twee eenheden alsof het één is 
tweemaal niets alsof het niets is. !
Ik zou zo graag je dood verslapen. 



!
Juan Ramón Jiménez !!
IN MEI !
Toen ik bij dageraad door het woud wandelde, 
in mei, vroeg ik me af waar jullie waren, 
zielen van de doden. Waar zijn jullie, jonge 
vermisten, waar zijn jullie, 
de volledig veranderden? 
In het bos heerste grote stilte, 
en ik hoorde de groene bladeren dromen, 
ik hoorde de droom van de schors waaruit boten, 
schepen en zeilen zullen ontstaan. 
Dan, langzaam, begonnen de vogels te herleven, 
distelvinken, lijsters, merels, verborgen 
op balkons van takken, elk in een andere taal, 
elk met een andere stem, niets vragend, 
zonder bitterheid of spijt. 
En ik besefte dat jullie zang zijn, 
onvatbaar als muziek, onbegrijpelijk 
als muzieknoten, ver verwijderd van ons 
zoals wij van onszelf. !
Adam Zagajewski !!
MIJN LEVENDE DODE !
In mijn verdriet niets dat beweegt 
Ik wacht en geen mens komt 
Overdag noch 's nachts 
En ook nooit meer wat ik zelf was 
Mijn ogen zijn gescheiden van jouw ogen 
Zij raken hun vertrouwen raken hun licht kwijt 
Mijn mond is gescheiden van jouw mond 
Mijn mond is gescheiden van het plezier 
En van de zin in de liefde en de zin in het leven 
Mijn handen zijn gescheiden van jouw handen 
Mijn handen laten alles los 
Mijn voeten zijn gescheiden van jouw voeten 
Zij verzetten geen stap er zijn geen wegen meer 
Zij kennen mijn gewicht niet meer noch de rust 
Ik kan mijn leven een einde zien nemen 
Samen met het jouwe 
Mijn leven in jouw kracht 
Die ik oneindig dacht 
En de toekomst mijn enige hoop is mijn graf 
Net als het jouwe omringd door een onverschillige wereld 
Ik was je zo na dat ik het koud heb bij de anderen. !
Paul Éluard !!
WONINGLOZE !
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, 
Nooit vond ik ergens anders onderdak; 
Voor de eigen haard voelde ik nooit een zwak, 
Een tent werd door de stormwind meegenomen. 
 
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. 
Zolang ik weet dat ik in wildernis, 
In steppen, stad en woud dat onderkomen 
Kan vinden, deert mij geen bekommernis. 



 
Het zal lang duren, maar de tijd zal komen 
Dat vóór de nacht mij de oude kracht ontbreekt 
En tevergeefs om zachte woorden smeekt, 
Waarmee 'k weleer kon bouwen, en de aarde 
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de 
Plek waar mijn graf in 't donker openbreekt. !
J.J. Slauerhoff !!
AFSCHEID !
Zul je voorzichtig zijn? 
Ik weet wel dat je maar een boodschap doet hier om de hoek 
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis. 
Je kus is licht,  
je blik gerust 
en vredig zijn je hand en je voet. 
Maar achter deze hoek  
een werelddeel, achter dit ogenblik  
een zee van tijd. 
Zul je voorzichtig zijn? !
Adriaan Morriën !!
DE ZEER OUDE ZINGT !
er is niet meer bij weinig 
noch is er minder 
nog is onzeker wat er was 
wat wordt wordt willoos 
eerst als het is is het ernst 
het herinnert zich heilloos 
en blijft ijlings 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
als het hart van de tijd 
als het hart van de tijd !
lucebert !
ONTWERP VOOR EEN GRAFSCHRIFT !
Van jou blijft niets, 
alleen deze gebroken fragmenten. !
Dat iemand ze liefdevol verzamelt, wens ik je toe, 
ze koestert en ze niet geheel en al 
laat sterven in deze nacht 
van gulzige schaduwen, waarin jij al weerloos 
blijft trillen. 
José Angel Valente !
Wijken voor de trage zon die naar de avond 
neigt, zich eraan overgeven. 
Verval. 
De stroom van leven 
is stilaan onmerkbaar opgedroogd 
zoals de rand van vlucht of streling. 
Ijl duurt nog wat van zijn lichte aanraking 
een spoor was. !
Ik weet niet of ik vertrek of terugkeer . 



Waarheen'? 
Het einde is het begin. 
Niemand 
zegt me vaarwel. Niemand die op me wacht. !
Nu binnengaan in de ondergaande zon, 
opgeslorpt worden in licht, 
tot schaduw geroepen. !
En jij, die mij hebt liefgehad, offer 
aan de goden van de nacht 
het zuiverste deel van mij 
dat in je geheime rijk zal overleven. !
José Angel Valente !
ALS WE NA DE DOOD OPSTAAN !
als ik na de dood 
naar jou kom zoals ik vroeger kwam 
en in mij is er iets wat jij niet herkent 
omdat ik niet dezelfde ben, 
wat een pijn doet sterven, weten dat ik nooit 
de randen zal bereiken 
van het wezen dat jij voor mij was zo diep binnen 
in mijzelf, 
als jij ik zou zijn en jij mij helemaal doordrong 
waarom is deze grens dan zo blind, 
zo rampzalig deze muur van woorden 
die plotseling bevroren 
nu ik je het hardst nodig heb, 
ik zeg je kom en soms 
kijkje me nog aan met een tederheid 
alleen uit de herinnering geboren. 
Wat een pijn doet sterven, naar jou komen, je kussen 
wanhopig 
en voelen dat de spiegel 
mijn aangezicht niet weerspiegelt 
noch voel jij 
van wie ik zielsveel heb gehouden 
mijn hunkerende onaanwezigheid. !
José Angel Valente !
MISSCHIEN IN HET DORSTIGE, DONKERE, HAASTIGE 
verbrokkelen van de dag 
ben je langzaam veranderd in iets anders, 
in iets wat aan je grenst, 
niet jij. 
Je komt niet 
tot jezelf terug 
als je tastend terugkeert 
naar het lichaam dat je had, 
naar de plek waar tot in het wit 
van de droom het metaal 
van de liefde schroeide. 
Leg neer je aangezicht 
dat je nu niet meer kent. 
Laat je woorden vluchten, 
bevrijd ze van jou 
en stap traag, 
onheuglijk en blind, 
onder de vergulde boog 
die de weidse herfst daarboven spant 
als laatste eer aan de schaduwen. !



José Angel Valente !
IEMAND ZEGT ME 
dat een jongeman 
van tijd tot tijd je graf komt bezoeken. !
Hij wiedt het onkruid. !
Een jongeman. zeggen ze, mooi, 
met een boerenhoed. !
Toen ze het hem vroegen zei hij 
dat hij een vriend van je familie is. !
Wie is die gedaante die zo opdaagt'? !
Misschien ben jij het wel die terugkomt 
om te zien waar je bent en die 
aan de voet van je as, 
nat, een takje 
regen of verdriet neerlegt. !
José Angel Valente !
JE PLOTSELINGE AANWEZIGHEID !
Al je licht stroomt binnen, duurzaam, hard 
als steen. 
Je komt 
zo onbeweeglijk, zo in jezelf gekeerd. 
Het diepe. 
In je enige bestaan, 
je enige licht, 
brand je voor altijd. !
'De gevoelens springen over de gedachten.' 
ECKHART !
José Angel Valente !
JE BENT DAAR 
in je licht niet zichtbaar, niet verwekt, 
enig, de enige. 
Je blik legt zich 
op de afwezigheid van jou of in het niet ontcijferbar, 
onverhoedse binnenstromen van je vorm in je leegte !
En daar laat je je stapspoor achter. !
Ik liep achter je aan. 
Geef me terug aan je ogen 
die ik draag in mijn ingewanden gegrift. !
José Angel Valente !
DIE ZUURTE STREELT MIJN HART 
hoewel ik bijna sterf. !
Open nog het raam waartegen de lucht 
vogels werpt uit het gele bos 
waar het licht nog klaart. !
Klop op mijn deur. 
Zeg me 
wie je bent jij die nu komt 
wanneer alles lijkt te eindigen. 



!
De haardos van de tijd rukt nachten weg 
als rivieren eindeloos 
op weg naar vaarwel. !
Vriendin, kom tot 
het leven terug, jij kunt het nog. !
Rechtop, op de andere oever, bewaart 
je witte gedaante het enige zekere 
getuigenis van mij. !
José Angel Valente !!
ANTWOORD EN VERZOENING !
dialoog met Francisco de Quevedo !
1 
 Is daar iemand? Geen levende ziel die antwoord geeft? 
Zijn woorden rollen voort, geëtste bliksemflitsen 
in jaren die eerst rotsen waren en nu nevel zijn. 
Het leven geeft nooit antwoord. 
Het heeft geen oren, het luistert nooit naar ons; 
het zegt ons niets, het heeft geen tong. 
Het gaat niet voorbij, het blijft niet achter. 
Wij zijn het zelf die spreken, 
wij zijn het die voorbijgaan 
terwijl wij onze woorden horen rollen 
van echo tot echo en van jaar tot jaar 
door een eindeloze tunnel. !
Hetgeen wij leven noemen 
is in onszelf te horen, het spreekt met onze tong 
en kent zichzelf door ons. 
Als we het beschrijven, zijn wij ervan de spiegel, vinden wij het uit. 
Uitvinding van een vinding; het schiep ons 
Zonder te weten wat het schiep, 
wij zijn een denkend toeval. 
Schepsel van spiegelingen, 
door ons geschapen toen wij eraan dachten, 
dat omlaag start in denkbeeldige afgronden. 
Diepe gronden, doorschijnendheden 
waar niet het leven stroomt af verzinkt, maar het idee ervan. 
Steeds is het elders, steeds is het anders, 
het heeft duizend gestalten en geen een, 
nooit beweegt het, nooit staat het stil, 
het wordt geboren om te sterven, en bij het sterven wordt het geboren. !
Is het onsterfelijk, het leven? Vraag dat niet 
omdat je dan niet weet wat leven is. 
Wij weten het wei degelijk: 
ook het leven moet eens sterven, 
het zal teruggaan naar het begin, de traagheid van de oorsprong. 
Einde van gisteren, vandaag en morgen, 
verdamping van de tijd 
en van het niets, zijn keerzij. 
En daarna- is er wei een daarna, 
zal de oervonk wei de schoot 
der werelden ontsteken, 
eeuwig herbegin van de domme wenteling? 
Geen levende ziel die antwoord geeft, die weet heeft. 
Wil weten dat te leven is zich uit te leven. !
2 



Heftige lente, meisje dat ontwaakt 
in een groen bed, met doornen bewaakt; 
boom van de middag, zwaar van appelsienen; 
jouw kleine zonnetjes, vruchten van frisse schitter, 
die de zomer legt in transparante manden; 
de herfst is streng, zijn koude licht 
wet zijn mes aan de rode ahorn; 
januari en februari: hun baarden zijn van ijs, 
hun ogen zijn saffieren die aprillaat smelten; 
de golf die zich verheft, de golf die weer gaat liggen, 
verschijningen - verdwijningen 
in de kringloop van het jaar. !
AI wat wij bekijken, al wat wij vergeten, 
de harp van de regen, het teken van de zonnestraal, 
de snelle gedachte, de spiegeling die vogel werd, 
de tafels van het voetpad tussen krommingen, 
het huilen van de wind 
dat het voorhoofd van de bergen priemt, 
de maan op zijn tenen op het meer, 
uitwaseming van tuinen, de nachtelijke hartenklop, 
het tentenkamp van sterren in de verbrande woestenij, 
de strijd van spiegelingen in de witte zoutpan, 
de bron en zijn alleenspraak, 
het langzaam adem en van de uitgestrekte nacht 
en de rivier die haar omvat, de pijnboom onder de avondster 
en de golven op zee, standbeelden van een moment lang, 
de wolkenkudde die door de wind gehoed wordt 
in sluimerende dalen, de toppen en ravijnen, 
de tijd die rots geworden is, ijstijden, 
de tijd die rozen en plutonium maakt, 
de tijd die maakt terwijl hij uiteenvalt. !
De mier, de olifant, de spin en het lam, 
hoe vreemd is onze wereld met zijn aardse schepselen 
die geboren worden, eten, doden, slapen, spelen, paren 
en in stilte weten dat ze moeten sterven; 
onze wereld van de mens, die vreemde en die naaste, 
het dier met ogen in zijn handen, 
dat het verleden doorboort en de toekomst doorvorst, 
met zijn histories en lotgevallen: 
de extase van de heilige, de sluwheid van de booswicht, 
de gelieven en hun vreugden, ontmoetingen en onenigheden, 
de slapeloosheid van de grijsaard die zijn vergissingen telt, 
misdadig en rechtvaardig: een dubbel raadsel, 
de Vader van de volkeren, zijn urnengaarden, 
zijn galgenvelden en zijn gedenknaalden van skeletten, 
de overwinnaars en de arme sloebers, 
de lange tijd van het zieltogen en het kort moment van zaligheid, 
de bouwer van woningen en die ze verwoest, 
dit vel dat ik vol schrijf lettervoor letter 
en dat jij verstrooid doorkijkt, 
zij allemaal, dat alles, ze zijn 
een schepsel van de tijd die aanvangt en afloopt. !
Van geboorte tot dood sluit de tijd ons in 
tussen zijn ontastbare muren, 
Wij vallen omlaag met de eeuwen, de jaren, de minuten. 
Is de tijd slechts een val, slechts een muur? 
Een oogwenk lang zien wij soms 
- niet met onze ogen, maar met ons denken dat 
in een pauze de tijd tot rust komt. 
De wereld gaat dan even open en vaag zien wij 
het onbevlekte rijk, 
de pure vormen, de voorstellingen 
dit onbeweeglijk drijven 



op het uur, besluiteloze stroom: 
de waarheid, de schoonheid, de getallen, het idee 
- en de goedheid, dat verbannen woord 
in onze eeuw. 
Ogenblik zonder gewicht of duur, 
ogenblik buiten het ogenblik: 
onze gedachten zien het, onze ogen denken het. !
De driehoeken, de kubussen, de bolvorm, de piramide 
en de andere geometrische figuren, 
die gedacht zijn en getekend door sterfelijke blikken 
maar die er zijn van v66r het oerbegin, 
ze zijn de wereld die zo leesbaar is, geheimschrift van de wereld, 
de grond en oorsprong van de wenteling der dingen, 
de spil van de verandering, de vastheid zonder stut 
die in zichzelve rust, de schaduwloze werkelijkheid. 
Het gedicht, de muziek, het theorama, 
het zijn onbesmeurde voorstellingen geboren uit de leegte, 
gewichtloze bouwsels 
boven een afgrond geconstrueerd: 
in hun eindige vormen passen de oneindige vormen, 
hun duistere symmetrie beheerst tevens de chaos. 
Hoewel wij dat weten, zijn wij geen toeval: 
het lot dat is ingelost keert terug tot de orde. 
Het den ken, dat vast zit aan de aarde en 
aan het uur, dat een vluchtigheid is die niet weegt, 
verdraagt de werelden en hun gewicht, 
wervelingen van zonnen die verkeerd zijn 
tot een handvol tekens 
op een willekeurig blad papier. 
Wervelende zwermen 
van doorschijnende evidenties 
waar de ogen van het verstand 
een water drinken zo eenvoudig als water. 
Het rijmt met zichzelf, het heelal, 
het verdubbelt zich, is tweevoudig, veelvoudig 
zonder op te houden één te zijn. 
De beweging, die rivier die zander eindpunt stroomt1 
keert met open ogen, met domeinen van duizeling 
-want er is geen boven noch onder, en veraf is wat nabij is tot 
zichzelf terug 
-zonder terug te keren, ineens veranderd 
in een boom van rust. 
De mens, die boom van bloed, die voelt, denkt, bloeit 
en draagt zijn ongewone vruchten: woorden. 
Het gevoelde en gedachte omarmen elkaar. 
We raken zo ideeën aan: ze zijn lichaam en getal. !
En terwijl ik zeg hetgeen ik zeg 
vallen tijd en ruimte duizelingwekkend, 
onophoudelijk omlaag. Ze vallen in zichzelf. 
De mens en de nevelvlek keren weer in stilte. 
Heelt het belang? Jazeker, maar het heelt geen belang: 
we weten al dat het muziek is, deze stilte, 
wij zijn maar een akkoord in het concert. !
Octavio Paz !
DROMEN DROMEN !
Ik droomde dat je thuis was lief 
je kwam licht uit de auto, ik sliep, 
ik hoorde vogels, rook seringen, 
jij draaide aan de knop van de radio 
die aan mijn hoofdeind stond. 
Uit elk station kwamen verwonderlijk 



belangwekkende fragmenten. 
Ik droomde ook dat ik gedroomd had 
dat ik in de keuken stond 
en dat het aanrecht in stukken brak- 
marmeren brokken. Ik nam in elke hand 
een scherf want dacht ik, misschien 
is dit een droom, en bracht mijn hand en 
langzaam bij elkaar, om het marmer 
te horen ketsen, maar het ketste niet. 
Ik vond het prettig datje thuis was; 
kon je de droom vertellen. Ja zei jij, 
ja dat doet een droom, je voelt iets in je hand 
dat er niet is, dat is bekend. 
Toen ging de telefoon. Zo heerlijk, dacht ik 
Dat jij thuis bent, ik slaap nog even door . 
Jij neemt wei op. Ik hoorde je spreken. 
Hij rinkelde en rinkelde totdat ik wakker werd 
en rende. Verdriet om sterven is bekend 
verdriet van scheid en niet geacht. En 
doden weten niet hoe ze ontbreken. !
Judith Herzberg !!
EEN WIND STILTE WAAIT !
Waarom schrijf je altijd over de dood? 
Omdat ik een vriend zoek die de moeite loont 
om voor te sterven. – Daigu !
een wind stilte waait om het huis 
de vrouw zegt dat ze kruimels strooit 
op het balkon voor de mussen 
en later is alles opgevreten 
maar je hebt nooit een vogel gezien 
pa is dood !
wolken strooien een vlucht schaduwen voor de zon 
je zusters gebroken stem 
overbrugt een afstand van vele jaren: 
‘huil maar 
zodat het binnenste ook weer kan genezen' 
de stadsklokken gal men opeens 
een ijskoud blauw gebeier 
dat slechts dood eeuwig is !
hoe schrijf je een afwezigheid vast in het vers? 
mijn vader is vandaag overleden 
zaterdag negen december 1989 
Johannes Stephanus Breytenbach 
om halftien 's morgens 
ik breek mijn woorden als kruimels 
om te vluchten of te begrijpen !
witte vriessuiker over de blaren in het park 
onverwachts een snik in de borst opgeschrikt 
als een vogel gewekt uit zijn winterslaap 
hij was toch zo’n trotse man 
niemand tot overlast al die jaren 
geruïneerd grijs lichaam 
in een zaal vol oude grijze gedoofde lichte lijven !
gisteren besefte hij pas goed 
dat zijn koudvuurbeen was afgezet 
en vanmorgen was hij nog kwaad 
want gebit en bril waren kwijt 



en toen draaide hij zijn hoofd weg van het licht en zuchtte 
en was hij dood en nu wacht de aarde !
toch een verleden opengerukt 
zo oud als klokken die voor de dood zingen 
ik zit op mijn vaders schouders 
onder de koepel van een zoele nacht 
oud van sterren 
we gaan naar huis !
vaarwel mijn haan mijn luipaard 
mijn gewroet in de bomen 
mijn trotse lichtwaaier over de kuif van de berg: 
en nu plukken we de sterren 
en zo begint mijn sterven !
Breyten Breytenbach !
KRINGEN IN HET WATER !
Jouw dood maakt kringen 
In het koude water, 
Kringen waarin ook ik gevat ben 
En die mij dragen 
Als een web van liefde 
Om de stil bloeiende lotus heen. 
Eindeloos schijnt  
de zon in het water. 


