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Gedicht

Ik hoorde het verhaal over een man;
de woorden die hij uitspreekt zijn zo mooi
dat enkel door ze te zeggen
vrouwen zich zomaar aan hem geven.

Lig ik hier sprakeloos naast je lichaam
terwijl de stilte bloeit als een gezwel op onze lippen
het is omdat ik een man de trappen hoor beklimmen
en ik hem aan onze deur de keel hoor schrapen.
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Brief

Hoe je je familie hebt uitgemoord
wil ik helemaal niet weten
als je mond over mijn lichaam beweegt

En ik weet wat je droomt
van steden in gruis en galopperende paarden
van de zon die te dicht komt
en de nacht die nooit verdwijnt

maar dat allemaal heeft geen enkele betekenis
hier naast je lichaam

Ik weet dat buiten de oorlog doorraast
dat je bevelen uitvaardigt
dat baby’s versmacht worden en generaals onthoofd

maar bloed, dat zegt me niks
het beroert niet eens je vlees 

het bloed dat je op je tong proeft:
dat schokt me niet
terwijl mijn armen vergaan in je haar 

Denk nu niet dat ik niet begrijp
wat er gebeurt
nadat de soldaten vermoord werden
en de hoeren stierven met het zwaard

Dit  schrijf  ik  alleen om je te beroven

dat mijn hoofd, op een ochtend,
druppelend bij de andere generaals
aan je tuinpoort hangt

dat dit allemaal zo voorzien was
zo zal je beseffen dat dit niets betekende voor mij.
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Geliefden

Bij  de eerste Jodenvervolging ontmoetten zij
elkaar achter de ruïnes van hun huizen -
Lieve kooplui onderhandelend: haar liefde
ruilend voor een geschiedenis vol gedichten

En aan de hete ovens slaagden
zij er op een listige manier in
een vlugge zoen te wisselen vóór de soldaat
kwam om er haar gouden tanden uit te slaan.

En in het gapen van de oven 
Toen de vlammen hoger torenden,
Trachtte hij haar brandende borsten
te kussen toen ze brandde in het vuur.

Later vroeg hij zich meermaals af
Of de koop wel echt gesloten was?
Terwijl mannen aan het plunderen sloegen:
zij wisten dat men hem bedrogen had.
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Gedicht voor de Messias

Zijn bloed op mijn arm is warm als een vogel
zijn hart in mijn hand weegt zo zwaar als lood
zijn ogen doorheen mijn ogen blinken feller dan liefde
Oh stuur de raaf eerst  - gevolgd door de duif

Zijn leven in mijn mond is minder dan iemand
zijn dood op mijn borst is harder dan steen
zijn ogen doorheen mijn ogen blinken feller dan liefde
Oh stuur de raaf eerst - gevolgd door de duif

Oh stuur de raaf eerst - gevolgd door  de duif
O zing vanuit je kettingen in een grot geketend 
jouw ogen doorheen mijn ogen blinken feller dan liefde
je bloed in mijn ballade verbrijzelt het graf 

O zing vanuit je kettingen in een grot geketend 
jouw ogen in mijn ogen blinken feller dan liefde
jouw hart in mijn hand weegt zo zwaar als lood
jouw bloed op mijn arm is warm als een vogel

O breek van je takken ‘n liefdesloot, zo groen,
nadat  de raaf het leven liet voor de duif
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als deze aMerikaanse vrouw

Als deze Amerikaanse vrouw,
wier dijen in nonchalante rode stof gebonden
donderend naast mijn plaats komt
als een in bosbrand staande Mongoolse stam,
dan is de stad onteerd
en broze gebouwen van honderd jaar
spatten open op straat;
en mijn ogen staan in brand
voor de geborduurde Chinese meisjes,
al oud,
en zo klein tussen de dunne pijnbomen
in die grootse landschappen
dat als je je hoofd draait
ze voor uren verloren zijn gelopen.
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die heldhaftiGheid

Als mijn hoofd licht zou uitstralen
en mensen om zouden kijken vanuit hun auto’s
en me zouden aanstaren;
en als ik mijn lichaam door het heldere water
zou kunnen uitstrekken,
zij aan zij met de vissen en de waterslangen;
als ik mijn veren in mijn vlucht
voor de zon kon vernietigen;
denk je echt dat ik in deze kamer zou blijven,
en je gedichten zou voordragen,
en schaamteloze dromen zou maken
met elke geringe beweging van je mond?
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waarschuwinG

Als je buur komt te verdwijnen
Ja als je buur zomaar verdwijnt
Die rustige man die zijn grasperk harkte
En het meisje dat altijd de zon zocht

Vertel dit nooit aan je vrouw
Zeg dus nooit onder het diner
Wat is er toch van die man geworden,
Die man die vroeger zijn gazon harkte

Zeg nooit aan je dochter
Terwijl je van de kerk komt
Da’s toch raar van dat meisje
Ik heb ze in geen maand gezien

En als je zoon jou zegt
Dat er niemand naast je woont
Dat zij allemaal verdwenen zijn
Stuur hem zonder eten naar bed

Want zo’n  gerucht kan zich verspreiden
En op een mooie avond, bij je thuiskomst
Zullen je vrouw en je dochter en je zoon
Het gesnapt hebben -en wég zijn ze.



13

de vlieG

In haar zwarte harnas
 trok de huisvlieg te velde
op Frieda’s slapende dijen,
onverstoord door de vage beweging
 van haar zachte hand
die de oefening afzwaaide.

Wat mijn dag verpestte -
 die vlieg die nooit van plan was
haar te charmeren of te behagen
bestond het onbeschaamd op die grond te wandelen 
 En ik die bevend probeerde
voor haar te knielen.



De aardse kruidendoos (1961)



15

oMdat de Mist Geen litteken nalaat

Omdat de mist geen litteken nalaat
Op de donker-groene heuvel,
Zal mijn lichaam er ook geen laten
Op jou, ook niet na vandaag

Als wind en havik elkaar ontmoeten,
Wat is er om te blijven houden?
Dus zo ontmoeten jij en ik elkaar,
wenden ons af, vallen dan in slaap.

Ook al blijven vele nachten duren
Zonder maan noch sterren,
Toch zullen wij het verdragen
Als we weg zijn ver van hier.
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onder Mijn handen

Onder mijn handen
zijn je kleine borsten
de omgekeerde buikjes
van ademende pas geboren mussen.

Telkens als je je beweegt
hoor ik het geluid van toeklappende vleugels
van vallende vleugels.

Ik ben sprakeloos
omdat je naast mij viel
omdat je wimpers de ruggengraatjes zijn 
van piepkleine kwetsbare diertjes.

Ik ben beducht voor de eerste keer
dat je mond
mij jager noemt.

Wanneer je me vraagt dicht te komen
om me te vertellen
dat je niet mooi bent
dan dagvaard ik
de ogen en verborgen monden
van steen en licht en water
om tegen jou te getuigen

Ik  verplicht ze
afstand te doen in jouw bijzijn
van het bevende rijm van je gezicht
uit hun diepe kassen.

Als je me vraagt dicht te komen
om me te zeggen
dat je niet mooi bent
dan verander ik mijn lichaam en handen
in waterplassen
waarin je kijkt en lacht
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ik Ben niet Blijven talMen in europese kloosters

Ik ben niet blijven talmen in Europese kloosters
en heb geen graven ontdekt tussen de hoge grassen 
van ridders die zo mooi vielen als hun balladen verhalen;
ik heb het gras niet verdeeld
of opzettelijk als stro achtergelaten

Ik heb mijn geest niet vrijgelaten om te laten dwalen 
en te wachten in die grote afstanden
tussen de besneeuwde bergen en de vissers,
als een maan,
of een schelp onder het bewegende water. 

Ik heb mijn adem niet ingehouden
opdat ik de adem van G-d zou horen,
of mijn hartslag bedwongen met een oefening,
of gevast voor visioenen.
Alhoewel ik hem dikwijls gezien heb
ben ik niet de reiger geworden,
mijn lichaam aan de kust achterlatend,
en ik ben de lichtgevende forel niet geworden
mijn lichaam in de lucht achterlatend.

Ik heb de wonden en relikwieën niet aanbeden,
noch ijzeren kammen,
noch lichamen verpakt en verbrand in boekrollen.

Ik ben gedurende tienduizend jaren niet ongelukkig geweest.
Gedurende de dag lach ik en in de nacht slaap ik.
Mijn lievelingskoks bereiden mijn maaltijden,
mijn lichaam zuivert en herstelt zichzelf,
en al wat ik doe verloopt naar wens. 
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ik verlanG naar een vrouw

Ik verlang naar een vrouw
want mijn liefste is op zwier
Morgen komt ze zeker niet
Vandaag was ze ook niet hier

Geen vlees is zo perfect
Als aan mijn schat d’r knoken,
En toch lijkt ‘t al zo mijlenver
Van dat vlees blijf ik nu verstoken

Ze lijkt wel op een meesterwerk
In d’een of and’re versterkte stad
Waar pelgrims steeds vertoeven
en menig priester die er ‘n gebed voor bad.

Om te reizen naar mijn grootste schat
Daarvoor ben ik helaas niet in staat
Ook kan ik niet bij haar gaan slapen,
onze liefde is er toch niet mee gebaat.

En toch verlang ik naar een vrouw,
Want vlees is warm en gewillig
Koude skeletten gaan ‘s nachts op stap
En dat is voor mij ook niet zo gezellig.
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het totale Bezitten

Je bent bezorgd dat ik je zal verlaten.
Ik zal niet van je weggaan.
Enkel vreemdelingen reizen.
Ik bezit alles,
Ik hoef nergens heen.
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lied

Ik ging bijna slapen
zonder herinnering 
aan de vier witte viooltjes
die ik in het knoopsgat stak
van je groene trui

en hoe ik je kuste, toen
en hoe jij me zoende
verlegen alsof ik
nooit je minnaar was
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voor anne

Nu Annie weg is,
Wiens ogen vergelijk ik
met de morgenzon?

Niet dat ik ooit vergeleek,
Maar nu doe ik het wel
Nu ze weg is.
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er zijn de Minnaars

Er zijn de minnaars,
ze zijn naamloos, hun verleden alleen bestemd voor elkaar;
en je hebt de kamer, het bed en de ramen.
Doe alsof het een ritueel is.
Spreid het bed uit, begraaf de geliefden, verduister de vensters,
laat ze in dat huis leven, een paar generaties lang.
Niemand durft hen te storen.
Bezoekers op de gang passeren hun deur op kousenvoeten,
ze luisteren naar hun geluiden, naar geklaag, naar een lied:
maar er is geen geluid, niemand ademt.
Je weet dat ze niet dood zijn,
je kunt de aanwezigheid van intense liefde voelen.
Je kinderen groeien op, ze verlaten je,
ze zijn soldaat geworden en ruiter.
Je kameraad sterft na een leven van dienstbaarheid.
Wie kent je? Wie herinnert zich jou?
Maar in je huis is een ritueel aan de gang:
het is niet voorbij: er zijn meer mensen nodig.
Op een dag wordt de deur van de kamer van de minnaar geopend.
De kamer is een dichtbegroeide tuin geworden,
vol kleuren, geuren, ongekende geluiden.
Het bed is zacht als een hostie van zonlicht,
in het midden van de tuin staat het alleen.
In het bed volbrengen de minnaars, traag en opzettelijk en stil
de liefdesdaad.
Hun ogen zijn gesloten,
zo stevig alsof zware muntstukken van vlees op hen liggen.
Hun lippen zijn gekneusd met oude en nieuwe blauwe plekken.
Haar haar en zijn baard zijn hopeloos in de war.
Als hij zijn mond tegen haar schouder drukt
is ze onzeker of haar schouder 
een kus gaf of er een kreeg.
Haar hele vlees is als een mond.
Hij beweegt zijn vingers langs haar middel
en voelt zijn eigen middel gestreeld.
Ze houdt hem dichter en zijn eigen armen omhalen haar.
Ze kust zijn hand naast zijn mond.
Het is zijn of haar hand, het is van geen belang,
er zijn zovele zoenen.
Je staat naast het bed, wenend van geluk,
je plukt voorzichtig de lakens weg
van de traag bewegende lichamen.
Je ogen zijn gevuld met tranen, nauwelijks zie je de minnaars.
Als je je uitkleedt zing je het uit, en je stem is prachtig
omdat je nu gelooft dat het de eerste menselijke stem is
die je in deze kamer hoort.
De kledingstukken die je liet vallen worden wijnstokken.
Je klimt in bed en wint het vlees terug.
Je sluit de ogen en laat hen toe ze dicht te naaien.
Je schept een omhelzing en valt er in.
Er is alleen een moment van pijn of twijfel
als je je afvraagt hoevelen er naast jouw lichaam liggen,
maar een mond kust en een hand sust het moment weg. 
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lied voor aBrahaM klein

De vermoeide psalmist pauseerde
legde neer zijn luit
Vertrokken was de sabbat
en ook zijn bruid

De tafel was vergaan,
De kaarsen zwart en koud.
Het brood zo mooi bezongen,
Zo kostbaar als het zout.

Hij nam zijn luit ter hand,
Al bevend in de nacht.
Hij wist geen noot te spelen
het lag niet in zijn macht

Alleen was de Wet,
De Koning ook verlaten.
Onbewust nam hij zijn instrument,
zingen was voor hem als praten.

Hij zong en niets veranderde
Door het lied voor hen gebracht
Maar dra veredelde zijn gelaat
In zijn ledematen groeide kracht.
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lied oM Me rust te Geven

Laat je oogleden rusten
op het water
Word één met de nacht
zoals de bomen
waar je onder ligt

Hoeveel krekels
hoeveel golven
rust na rust
enkele reis naar de kust

Sterren zien
vanuit een andere hoek
en de maan
om zeewier door te halen

Niemand roept de krekels vergeefs
op het juiste moment
op het juiste moment
Niemand zal je bestaan nutteloos
noemen omdat je sterft met de zon
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zoMerhaiku

(voor Frank en Marian Scott)

Stilte
en een dieper stilte
als de krekels
aarzelen.
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Mijn Geliefde kan slapen

Mijn geliefde kan slapen
Op een zakdoek
Of als het Herfst is
op een afgevallen blad.

Ik heb de jagers zien
Knielen voor haar zoom -
Zelfs in haar slaap
weigert ze dit vertoon.

De enige gift die ze schenken
Is hun duurzaam leed -
Ik ledig mijn zakken
voor een zakdoek of een blad.
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Geschenk

 Je zegt me dat stilte
dichter bij vrede is dan poëzie
maar als ik als geschenk
je stilte zou brengen
(want stilte ken ik)
zou je zeggen
 Dit is geen stilte
dit is weer een gedicht
en je zou het mij teruggeven.
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ik vraaG Me af hoeveel Mensen in deze stad

Ik vraag me af hoeveel mensen in deze stad
in gemeubileerde kamers wonen.
‘s Nachts heel laat als ik uitkijk op de gebouwen
dan zie ik een gezicht in elk venster, ik zweer het,
terugkijkend naar mij,
en als ik me afwend
vraag ik me af hoeveel er terugkeren naar hun tafel
om dit op te schrijven.
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reis

Je liefhebbend, huid op huid, dacht ik dikwijls
Aan reizen zonder geld naar een beslijkte troon
Waar een meester mij zou kunnen leren hoe
samen te zweren tegen de pijn, lief te hebben, gewoon,
in de ongekneusde omhelzing van steen en meer.

Verloren in de velden van je haar was ik nooit verlaten
genoeg om een weg te verliezen die ik moest kiezen;
Ademloos naast jouw lichaam voelde ik me gelaten,
ontbrak de wil die me een verbond, een eed
Of belofte verbood, en vele keren toen je sliep
keek ik vol ontzag verder dan naar jouw schoonheid.

       Nu
ik weet waarom vele mannen stopten en huilden
Halfweg tussen de liefdes, die gaan hun eigen gang,
Vroeg ik me af of de reis hen ergens heen zou brengen -
Einders houden vast de zachte lijnen van je wang,
De zuchtende lucht is een medaillon voor in je haar.
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ik heB twee stukken zeep

Ik heb twee stukken zeep,
het aroma van amandel,
een voor jou en een voor mij.
Haal het bad,
we zullen elkaar wassen.

Geld heb ik niet,
ik vermoordde de apotheker.

En hier is een flesje olie,
net zoals in de Bijbel.
Lig in mijn armen,
Ik zal je vlees doen glinsteren.

Geld heb ik niet,
Ik vermoordde de parfumier.

Kijk door het venster
naar de winkels en de mensen.
Vertel me wat je wenst,
binnen het uur ligt het aan je voeten.

Geld heb ik niet,
Geld heb ik niet.
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hoorndraGerlied

Als dit op een gedicht lijkt
waarschuw ik je maar best vooraf
dat dit niet bedoeld is als gedicht.
Ik wil niks tot poëzie verdraaien.
Ik weet welk deel ze erin speelt
maar ik bekommer me er nu niet om.
Dit gaat tussen jij en ik.
Persoonlijk geef ik er niet om wie wie verleidde:
in feite vraag ik me af of ik het mij wel een moer scheelt.
Maar een man moet wel iets zeggen.
Hoe dan ook je goot haar 5 Stella’s op,
bracht haar naar je kamer, zette de gepaste platen op,
en in een paar uur was het zover.
Ik weet alles over passie en eer
maar ongelukkiglijk had dit daar niks mee te maken:
o, er was passie, daar ben ik zeker van,
en zelfs een beetje eergevoel
maar het belangrijkste was voor hoorndrager Leonard Cohen.
Verdomd, ik kan evengoed dit aan de twee van jullie richten:
ik heb geen tijd om iets anders te schrijven.
Ik moet mijn gebeden zeggen.
Ik moet aan het venster wachten.
Ik herhaal: het belangrijkste was voor hoorndrager Leonard Cohen.
Ik hou van deze regel omdat mijn naam er in staat.
Wat me echt ziek maakt
is dat alles verder gaat als voordien:
Ik ben nog altijd zo’n soort vriend,
Ik ben nog altijd zo’n soort geliefde.
Maar niet voor lang:
daarom vertel ik dit tot jullie beiden.
Het feit is dat ik in goud verander, verander in goud.
Het is een lang proces, zeggen ze,
het gebeurt in stadia.
Hiermee informeer ik je dat ik al veranderd ben in klei.
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ochtendlied

Ze droomde dat de dokter kwam
Die haar been afzette vanaf de knie.
Dat droomde ze op een morgen
Van een nacht toen ze naast mij sliep.

Nu kwam ik niet voor in haar droom
Noch de schreeuw van de geamputeerde,
Toch vertelde ze het aan mij op een morgen
Van een nacht toen ze naast mij sliep. 
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de BloeMen die ik in de Grond liet

De bloemen die ik in de grond liet,
die ik niet verzamelde voor jou,
breng ik vandaag terug, allemaal,
om ze voor altijd te laten groeien
niet in gedichten of in marmer,
maar waar zij vielen en verrotten.

En de schepen in hun grote stellages,
enorm en  vergankelijk als helden,
schepen die ik niet kon besturen,
breng ik terug, vandaag,
om ze voor altijd te laten varen,
niet als model of in een ballade,
maar waar ze schipbreuk leden en verzonken.

En het kind op wiens schouders ik sta,
wiens verlangen ik zuiverde
met publieke, koninklijke discipline,
ik breng het terug, vandaag,
opdat het blijvend smachte,
niet in vertwijfeling of biografisch;
maar waar hij bloeide,
geniepig groeiend en behaard.

Het is geen kwaad opzet dat me weghaalt,
dat me tot afstand doen, dwingt tot verraad:
het is hunkering, ik ga om de hunkering om jou.
Goud, ivoor, vlees, liefde, G-d, bloed, maan,
Ik ben de specialist geworden van de catalogus.

Mijn lichaam was eens zo vertrouwd met glorie,
mijn lichaam is een museum geworden:
dit deel als herinnerend omwille van iemands mond,
dit om een hand,
dit om de vochtigheid, dit om de hitte.

Wie bezit iets dat hij niet maakte?
Met jouw schoonheid ben ik net zo min betrokken
als met de manen van de paarden en de watervallen.
Dit is mijn laatste catalogus.
Ik adem het ademloze
Ik hou van je, ik hou van je -
en laat je voor altijd gaan.
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een vlieGer is een slachtoffer

Een vlieger is een slachtoffer waar je zeker van bent.
Je houdt ervan omdat het zacht
genoeg trekt om je meester te roepen,
sterk genoeg om jezelf een gek te noemen;
omdat het leeft
als een getrainde valk
in de hoge zoete lucht,
en je kunt hem altijd naar beneden halen
om hem te temmen in je lade.

Een vlieger is een vis die je al gevangen hebt
in een plas waar geen vis in zit,
dus bespeel je hem met zorg en lang,
en hoop je dat hij niet opgeeft,
of dat de wind hem dood laat vallen.

Een vlieger is als het laatste geschreven gedicht,
dus geef je het aan de wind,
maar je laat het niet los
tot iemand jou vindt
om iets anders te doen.

Een vlieger is een contract van glorie
dat met de zon moet worden getekend,
dus maak je vrienden met het veld,
de rivier en de wind,
dan bid je de hele koude nacht voordien,
onder de voorbijgaande touweloze maan,
om je waardig en lyrisch en puur te maken. 
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er zijn van die Mannen

Er zijn van die mannen
die bergen zouden moeten bezitten
om hun namen voor eeuwig te dragen.

Grafstenen zijn niet hoog 
of groen genoeg,
en zonen gaan ver weg
om de greep te verliezen
van hun vaders hand, die steeds een vuist zal lijken.

Ik had een vriend:
hij leefde en stierf in complete stilte
en met waardigheid,
liet geen boek of zoon na, geen geliefde om te betreuren

Noch is dit een klaagzang,
maar enkel het benoemen van die berg
waarop ik wandel,
geurig, donker en zacht wit
onder de bleke mist.
Ik noem deze berg naar hem.
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isaiah

voor G.C.S.

Tussen de bergen van specerijen
steken de steden hun parelen koepels en filigrane spitsen.
Nooit voorheen was Jeruzalem zo mooi.
 Hoeveel pelgrims knielden in de gesculpteerde tempel, 
verloren in de maten van tamboerijn en lier,
voor de glorie van het ritueel?
 Getraind in gratie togen de dochters van Zion,
niet minder prachtig dan de gouden beeldhouwkunst,
de praal van ornamenten aan hun geparfumeerde voeten.
 Vanuit de paleizen werd bestuurd.
Rechters, hun fortuinen bij wet geregeld,
achterover leunend en kosmopolitisch, prezen de rede.
De handel als een sterke wilde tuin
 bloeide in de straat.
De munten schitterden, met het wapen precies geslagen,
de nieuwe leken bijna nat.

Waarom ging Isaiah tekeer en schreeuwde hij,
Jeruzalem is te gronde gegaan,
 uw steden zijn vernield door vuur?

Op de geurende heuvels van Gilboa
waren de herders ooit rustiger,
de schapen vetter, de witte wol nog witter?
 Er waren vijgenbomen en boomgaarden, er was cider,
waar de mannen dagelijks werkten in de geurige lucht.
Nieuwe mijnen zo fris als granaatappels.
 Rovers verdwenen van de wegen,
 de wegen kaarsrecht.
Er waren jaren vol koren tegen honger.
Vijanden? Wie hoorde ooit van een rechtvaardige staat
 die geen vijanden kent,
maar de jeugd was sterk, boogschutters hooggeschoold,
 hun pijlen doeltreffend.
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Waarom dan die gekke Isaiah,
die zelf vaag naar wildernis rook,
waarom schreeuwde hij uit,
 Uw land is desolaat?

Ik zal dus zingen voor mijn teerbeminden
een lied van mijn geliefde aangaande d’r haar
dat puur metaalzwart is
 geen rebelse prins kan het bezoedelen,
van mijn geliefde die haar lichaam betast
 geen valse afzweerder kan haar omkopen,
van mijn geliefde die haar ziel betast
 geen trouweloze raadgever kan in gloed ontsteken;
van mijn geliefde die de bergen van specerijen betast
hen mooi makend in plaats van te verbranden.

Nu ondergedompeld in onuitspreekbare liefde
dwaalt Isaiah, gekozen, struikelend
tegen de gesculpteerde muren die hun volle ouderdom
in hun omhelzing en poeder verteren
als hij voorbij gaat. Hij wankelt onder
 het vallende stof van spitsen en koepels,
uitwissend ritueel: de Heilige Naam, half-uitgesproken,
ligt verloren op de tong van de zanger; hun bladen traag,
congregaties knipperen, gekweld en sprakeloos.
 Bij de wending van de reis
onder zware bomen slaapt hij
volwassen in sintel en kruimels:
 de hele boomgaarden verenigen zich met de wind
zoals stijgende zwermen raven.

De rotsen worden weer water, het water wordt verspild.
En terwijl Isaiah vriendelijk een lied neuriet
om het schuldige land niet te veroordelen,
 naar waarheid verwaarloosd en eenzaam, 
alsof ze getuige zijn van een mirakel,
behouden alle mannen de schoonheid van elkaars gelaat.
 



Bloemen voor Hitler (1964)
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wat ik hier aan het doen Ben

Ik weet niet of de wereld gelogen heeft
Ik heb gelogen
Ik weet niet of de wereld samenzwoer tegen de liefde
Ik heb samengezworen tegen de liefde
De sfeer van foltering is geen troost
Ik heb gefolterd
Zelfs zonder de paddenstoelwolk
zou ik toch gehaat hebben
Luister
Ik zou dezelfde dingen hebben gedaan
zelfs als er geen doden vielen
Ik wil niet behandeld worden als een dronkaard
onder de koude kraan van feiten
Ik weiger het universele alibi

Zoals een lege telefooncel ‘s nachts gepasseerd
en herinnerd
zoals spiegels in de lobby van een filmpaleis
enkel bekeken bij het buitenkomen
als een nymfomaan die duizenden bindt
tot vreemd broederschap
Ik wacht
tot elk van u het opbiecht
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ik wou dokter worden

De bekende dokter hield grootmoeders maag omhoog.
Kanker! Kanker! schreeuwde hij uit.
De operatiezaal viel plat.
Geen enkele stagiair had nog enige ambitie.

Kanker! Zij keken allen de andere kant op.
Zij dachten dat Kanker op zou springen
en hen zou grijpen. Ze haatten het zo dicht te staan.
Dit gebeurde in Vilna in de Medische School.

Niemand kon stil blijven zitten.
Zij zouden eens naast een Kanker kunnen zitten.
Kanker was aanwezig.
Kanker werd uit de fles gelaten.

Ik keek naar het bovenlicht.
Ik wou dokter worden.
Al de stagiairs spoedden zich naar buiten.
De bekende dokter hield de maag nog vast.

Hij was alleen met Kanker.
Kanker! Kanker! Kanker!
Het liet hem koud wie het al dan niet hoorde.
Het was zijn 87ste Kanker.
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de conventie van de lade 28 noveMBer 1961

Is er iets leger 
dan de lade waarin
je vroeger opium bewaarde?
Wat een zwartogige Susan
onzichtbaar in een ordinair madeliefje
is mijn mooie keukenlade!
Wat een neus without gaten
is mijn kale houten lade!
Wat een mand zonder eieren!
Wat een plas without schildpad!
Mijn hand heeft de lade
als een rat verkend
in een experimentele doolhof.
Lezer, ik mag gerust zeggen
dat er geen leger lade is
in heel het Christendom! 
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de onzichtBare kwaal

Te koortsig om aan te dringen:
“Mijn wereld is terreur,”
hij bedekt zijn pols
en telt de oorlog af.

Zijn arm is niet verbrand
zijn vlees intact:
de getallen die hij leerde
van een filmhaspel.

Hij bedekt zijn pols
onder de tafel.
De dronkaards misten
zijn onzichtbare kwaal.

Een melodie zwelt aan.
Zijn huid is leeg!
Zijn kopje krijgt hij niet omhoog
Het lukt hem niet! het lukt hem niet!

Het koor groeit aan
Net als zijn zwijgen.
Niets, dat weet hij,
er valt niets te noteren.
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opiuM en hitler

Van verscheiden overtuigingen
de sprong - zo klonk het bevel
opium en Hitler
niet wakker maken, slaapwel.

Een Negerin 
van een eetlustig ras
bracht hem op de idee
dat hij niet blank was.

Opium en Hitler
‘t stond zo vast als een muur
dat de wereld glas was.
Er was geen kuur

voor het geval
ontwapend als toen:
zijn staat verrees
op een verzworen zoen.

Eens een droom
gespijkerd aan de lucht
een zomerzon
die heet aan de hemel zucht.

Hij wou 
een huid van geblinddoekte zinnen,
hij wou de
middag doen beginnen.

Een wet gebroken -
niets hield er stand bij.
De wereld was van was,
de zijne kneedde hij.

Nee! Hij knoeide
aan zijn dosis geschiedenis
De zon kwam vrij,
zijn vrouw dichtbij.

Verloren in de duisternis
zouden hun lichamen verder raken,
de Leider begon
een raciale toespraak.
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het GeBruikt ons!

Kom op deze berg
blootgesteld aan de grijns van de camera:
wou je een schedel pakken
voor vannacht bij de wijn, mijn schat?

Kun je een schoudermantel dragen,
eis deze verbranden voor u op
of is deze dood onbruikbaar
het vreemde en nieuwe lot?

In de gezichten van onze leiders
(ofschoon zij het verleden zouden
betreuren) kun je lezen hoe
zij van de Vrijheid houden?

In mijn eigen spiegel
stralen hun ogen af op mij:
mijn gezicht is van hen, mijn ogen
uitgebrand en vrij.

Nu hebben u, mijn liefste, en ik 
deze berg beklommen:
van op deze hoogte huiveren we
nu zij de grenzen gommen.

Kus me met uw tanden
Alles is mogelijk onder de zon
fluisteren museumovens van
een oorlog die de Vrijheid won.
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erfstuk

De folterscène speelde zich af onder een glazen bel
net zoals een dure klok beschermd zou worden.
Ik verwachtte bijna een gongslag
toen de tang werd gebruikt
en het lichaam  schokte en viel flauw.
Allen waren heel klein en ze hadden roze wangen
en als ik een schreeuw van triomf of pijn had kunnen horen, dan 
zou hij even klein zijn geweest als de mond die hem voortbracht 
of als een enkele noot van een muziekdoos.
De bel van het toneel werd opgesteld
als een gigantische barokke parel
op een trouwring of een broche of een  medaillon.
 Ik weet dat je je naakt voelt, kleine schat.
Ik weet dat je het leven op het platteland haat
en kunt niet wachten tot de glinsterende tijdschriften
elke week of elke maand aankomen.
Kijk nog eens naar je grootmoeders huis.
Ergens ligt er een erfstuk.
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al wat er te weten is over adolph eichMann

OGEN: .............................................................. Gemiddeld
HAAR:............................................................... Gemiddeld
GEWICHT: ........................................................ Gemiddeld
LENGTE: .......................................................... Gemiddeld
SPECIALE KENMERKEN: ........................................Geen
AANTAL VINGERS: .....................................................Tien
AANTAL TENEN: .........................................................Tien
INTELLIGENTIE: .............................................. Gemiddeld

Wat had u verwacht?
Klauwen?
Te grote snijtanden?
Groen speeksel?

Gekheid? ............................................................................
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heMel

De groten gaan voorbij
zij gaan voorbij zonder iets aan te raken
zij gaan voorbij zonder kijken
elkeen in hun eigen plezier
elkeen in hun eigen vuur
Van elkaar
zij hebben niets nodig
zij hebben de diepste nood
De groten gaan voorbij

Vastgelegd in een veelvoudige hemel
ingelegd in een eindeloos gelach
zij passeren
als sterren van verschillende seizoenen
als meteoren van verschillende eeuwen

Vuur onverminderd
door het voorbijgaand vuur
gelach niet weggeteerd
door de troost
zij gaan elkaar voorbij
zonder aan te raken zonder te kijken
willen alleen maar weten
de groten gaan voorbij

 



48

hitler

Laat hem nu maar met de geschiedenis gaan slapen,
het echte skelet stinkend naar benzine,
de Mutt-en-Jeff trawanten naast hem:
laat ze slapen tussen onze dierbare papavers.

Kaders van de SS worden wakker in onze geesten
waar ze begonnen vooraleer we hen rantsoeneerden
dat werkelijk leeg koninkrijk bevolken wij
met de schaduwen die onze innerlijke vrede storen.

Een tijdje weerstonden we aan de zilver-zwarte auto’s
voorbijdeinend in een trage parade doorheen het brein.
We proppen de microfoons vol met oude chaotische bloemen 
uit een bed dat zichzelf vlug tot uitputting brengt.

Het doet er niet toe. Zij verschijnen als papavers
naast de grafstenen en bibliotheken van de echte wereld.
Het onmetelijke plan van de leider, de schuine kant van zijn kin 
lijken buitensporig vertrouwd met vredige gedachten.
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de MislukkinG van een onverGankelijk leven

De handelaar-in-pijn kwam thuis
na een zware dag van folteringen.

Hij kwam thuis met zijn tang.
Hij zette zijn zwarte zak neer.

Zijn vrouw raakte een gevoelige plek
en een schreeuw als ruil nooit gehoord.

Hij bekeek haar echte leven in Dachau,
wist dat zijn loopbaan op de klippen liep.

Viel er nog iets anders te verzinnen?
Hij verkocht zijn zak en tang,

ging in de vernieling. Een man moet in staat zijn
iets naar zijn vrouw te brengen.
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wielen, vuurwolken

Ik schoot mijn ogen doorheen de laden van uw lege doodskisten,
Ik was getrouw,
Ik was iemand die zijn hoofd rechtte.
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de Muziek kroop Bij ons

Ik wou de bedrijfsleiding
er op wijzen
dat de drankjes waterig zijn
en het afrekenmeisje met de muts
heeft syfilis
en het orkestje is samengesteld
uit oud SS-monsters
Hoe dan ook aangezien het
de dag voor Nieuwjaar is
en ik lipkanker heb
zal ik mijn
papieren hoedje zetten op mijn
hersenschudding en gaan dansen
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hydra 1960

Alles wat beweegt is wit,
een zeemeeuw, een golf, een zeil
en beweegt te zuiver om na te bootsen.
Verniel de pijn.

Doe niet alsof je berust.
Vertroosting werd nooit,
zal nooit worden gekust. Pijn
kan dit licht niet bezoedelen.

Voeg geweld toe aan pijn,
verniel het makkelijke inzicht,
de makkelijke waarschuwing, geef water
aan diegenen die zouden moeten branden.

Deze zijn meedogenloos: hanengekraai,
gebleekte geitenschedel.
Ontleedmessen worden gekweekt met klaprozen
als je ze echt rood ziet.
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koninGin victoria en ik

Koningin Victoria
mijn vader en al zijn tabak hielden van u
Ik hou ook van u in alle uw vormen
de slanke niet mooie maagd die iedereen wou wippen
de witte figuur vlottend te midden van Germaanse baarden
de stoute gouvernante van de enorme roze landkaarten
de eenzame huilebalk van een prins
Koningin Victoria
Ik heb het koud en ik ben druilerig
Ik ben vies als een glazen dak in een station
Ik voel me als een lege expo van ijzeren afgietsels
Ik wil versieringen op alles en nog wat
omdat mijn liefde vergaan is met de andere jongens
Koningin Victoria
hebt u een straf onder het witte kant
wilt u kortaf zijn met haar 
en doe haar Bijbeltjes lezen
wilt u haar lijfelijk straffen met een mechanisch korset 
Ik wil haar puur als macht
Ik wil haar huid lichtjes muf van onderrokken
wilt u de makkelijke bidets uit haar hoofd wassen
Koningin Victoria
Ik ben niet zo erg gevoed door moderne liefde
Wilt u in mijn leven komen
met uw verdriet en uw zwarte rijtuigen
en uw perfect geheugen
Koning Victoria
De 20ste eeuw hoort u en mij toe
Laten we twee strenge reuzen zijn
(niettemin eenzaam voor ons partnerschap)
die testbuizen ontkleuren in de hallen van de wetenschap
die op elke Wereldtentoonstelling niet welkom zijn
zwaar van spreekwoorden en correcties
die de van sterren duizelende toerist verwart
   met ons onvergelijkbaar gevoel van verlies.  
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ik had het één MoMent

Ik had het één moment
Ik wist waarom ik je moest bedanken
 Ik zag de machtige regerende mannen in zwarte pakken
Ik zag ze ongekleed
in de armen van jonge maîtresses
de mannen naakter dan de naakte vrouwen
de mannen stil aan het huilen
 Nee dat is het niet
Ik vergeet waarom ik je moet danken
wat betekent dat ik achter blijf met alleen verlangen
 Hoe oud ben je
Hou je van je dijen
Ik had het één moment
Ik had een reden waarom ik de foto 
van je mond mijn gesprek laat vernielen
 Er is iets op de radio
de laatste noot van een Mexicaans lied
Ik zag dat de muzikanten uitbetaald werden 
zij zijn zelfs niet verrast
zij wisten dat het enkel hun werk was
 Nu ben ik het compleet verloren
Veel mensen denken dat je mooi bent
Wat vind ik daarvan
Ik voel er niks voor
 Ik had een schitterende reden om je niet louter
het hof te maken
Ik was intiem met de kranten
 Ik zag geheime overeenkomsten op hoog niveau
Ik zag mannen die hielden van hun mondaine wereld
ook al hadden ze door
grote elektrische telescopen gekeken
toch dachten ze dat hun mondaine wereld ernstig was
niet alleen een hobby een smaak of argeloze aanstellerij
 zij dachten dat de kosmos luisterde
Plotseling werd ik angstig
een van hun obscure voorschriften
kon ons van elkaar scheiden
 Ik was klaar om vergiffenis te vragen
Nu ben ik toe aan vernedering
Ik weet niet meer waarom ik dit begon
Ik wou over je ogen praten
Ik weet niks van je ogen
en je hebt opgemerkt hoe weinig ik weet
Ik wil je ergens veilig
ver van de hoge posten
 Ik zal je later bestuderen
Zo velen willen stilletjes naast je uithuilen

4 juli 1963
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de weG teruG

Maar ik ben niet verloren
net zo min als bladeren verloren zijn
of begraven vazen
Dit is niet het goeie moment
Ik zou je alleen van gedacht doen veranderen

Ik weet het dat je mij verrader moet noemen
omdat ik mijn bloed heb verspild
in doelloze liefde
en je hebt gelijk
Bloed als dit
heeft nooit een millimeter van een ster gewonnen

Je weet hoe je mij moet noemen
alhoewel nu zo’n geluid
alleen de lucht zou verwarren
Niemand van ons kan de passen
vergeten van onze dans
de woorden die je uitstrekte
om me uit het stof te halen

Ja, ik verlang naar jou
niet enkel zoals een blad naar het weer verlangt
of een vaas naar handen
maar met een smal menselijk verlangen
dat een man alle veldslagen weigert
tenzij alleen de zijne
 
Ik wacht op jou op een
onvoorziene plek tijdens jouw reis
als de geroeste sleutel
of het veertje dat je niet oppikt
tot op de terugweg
als het klaar is geworden
de verre en pijnlijke bestemming
veranderde niets in jouw leven
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Bij het horen van een lanG niet uitGesproken naaM

Luister naar de verhalen verteld 
door mannen over verleden jaar
alsof ze over daar verhaalden
maar ze gebeurden niet daar

Luister naar een naam
zo privé dat het kan branden
als het luidop gezegd wordt
houd het dus aan banden

De geschiedenis is een spuitje
om mensen in slaap te wiegen
ingewreven met het vergift
van allen die ze niet beliegen

Een naam die jou redde
heeft een smaak zo naar
maakt aanspraak op een vreemd lichaam
ingevroren in de rest van ‘t vorig jaar 

En wat als het leven draalt
terwijl men monumenten zet
dan bezwijkt zijn laatste gefluister
in letters in goud gezet

Maar het schreeuwen van gesmoorde rijpheid
geselt me op mijn knieën neer
In val mee met de vallende sneeuw
in de zee -  keer op keer.

Ik heb met de jagers honger
en ik ben even kwiek
en ik ben met de gejaagde
zacht en naakt en energiek

Ik ben met de huizen
die wegspoelen in de regen
en laat geen tanden van zuilen
om ze weer bijeen te vegen

Laat de mannen namen verdoven
schraap winden bij elkaar die blazen
luister naar de verhalen
die je nooit zullen verbazen

En weten is genoeg 
van waar deze bergen komen
waar nooit iets eeuwigs blijft
huizen muren noch bomen



57

stijl

Ik geloof de radiozenders
van Rusland of Amerika niet
maar ik hou van de muziek en ik hou van
de plechtige Europese stemmen die jazz aankondigen
Ik geloof niet in opium en geld
hoewel ze moeilijk te krijgen zijn
en bestraft worden met lange zinnen
Ik geloof niet in liefde
in het midden van mijn slavernij ik
geloof niet
dat ik als man in mijn huis zit
op een boomloos eiland van Argolis
Ik zal het gras van mijn moeders gazon vergeten
Ik weet het
Ik zal het oud telefoonnummer niet meer weten
Fitzroy zeven acht twee nul
Ik zal mijn stijl vergeten
ik zal geen stijl hebben
Ik hoor honderd mijlen van hongerige statistieken
en het vroegere klare water dat de rotsen eet
ik hoor de bellen van de etende muildieren
Ik hoor de bloemen die de nacht eten
onder hun schaapskooien
Nu plant een haan met een scheermes
de bloederziekte een diepe snede dwars doorheen
de zachte zwarte hemel
en nu weet ik zeker
dat ik mijn stijl zal vergeten
Misschien zal een geest opengaan in deze wereld
misschien zal een hart regen vangen
Niets zal genezen en niets zal bevriezen
maar misschien zal een hart regen vangen
Amerika zal geen stijl hebben
Rusland zal geen stijl hebben
Het gebeurt in het achtentwintigste jaar
van mijn aandacht
Ik weet niet wat er zal geworden
van de muildieren met hun vrouwenogen
of het vroegere klare water
of van de reuzenhaan
De gulzige vroegemorgenradio eet
de regeringen één na één de talen
de papavervelden één na één
Verder dan de genummerde strook
ontwikkelt zich een stilte voor elke stijl
voor de stijl waar ik aan werkte
een uiterlijke stilte als de ruimte
tussen insecten in een zwerm
elektrisch niet herinnerend
en het is naar ons gericht
(ik ben slaperig en angstig)
het komt ons toe broeders 
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verMoMMinGen

Het spijt me dat de rijke man moet gaan
en dat zijn huis een hospitaal is geworden
Ik hield van zijn wijn, zijn minachtende bedienden,
zijn tien jaar oude plechtigheden.
Ik hield van zijn auto die hij als een slakkenhuis overal
droeg, en ik hield van zijn vrouw,
de uren die zij stak in haar huid,
de melk, de lust, de industrieën
die in dienst stonden van haar gelaatskleur.
Ik hield van zijn zoon die er Brits uitzag
maar die Amerikaanse ambities had
en laat het woord aristocraat hem gerust stellen
zoals een gratie tijdens Kennedy’s bewind.
Ik hield van de rijke man: ik heb er een hekel aan
te zien dat mijn seizoensticket voor de Opera
in het bad valt voor operaliefhebbers.

Het spijt me dat de oude werker moet gaan
hij die me ‘meneer’ noemde toen ik twaalf was
en ‘sir’ toen ik twintig was
die tegen mij in studeerde in obscure socialistische
clubs tijdens ontmoetingen in restaurants.
Ik hield van de machine die hij kende als het lichaam van zijn vrouw.
ik hield van zijn vrouw die bankiers opleidde
in een ondergrondse provisiekamer
en die nooit haar ambitie verloor in keramiek.
Ik hield van zijn kinderen die debatteerden
en de eersten waren in de McGill-universiteit.
Vaarwel vroegere winnaar van het gouden horloge
al uw complexe loyauteiten
moeten nu geboren worden door patriotten met één gezicht

Vaarwel verslaafde vrienden van Noord Ooster Lunch
circa 1948, jullie lepels die niet
van Zweeds roestvrij staal waren, hadden dezelfde kleur
als de gehamsterde gespen en haken
van de afgedankte besmeurde therapeutische korsetten.
Ik hield van je woordspelingen over de sneeuw
ook al duurden ze de volle zeven maanden lange
Montreal winter. Ga je memoires
schrijven voor het Psychedelisch Tijdschrift.

Vaarwel vrienden van de seks van Beaver Pond
die droomden zich te laten aftrekken
door elektrische melkmachines.
Jullie hadden geen Canadese Raad.
Jullie hadden geen open jongetjes
met een pennenmes.
Ik hield van jullie verklaring aan de pers:
‘Ik denk niet dat hij er iets op tegen had.’
Vaarwel welbespraakte monsters
Abbott en Costello hebben Frankenstein ontmoet.

...
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Het spijt me dat de samenzweerders moeten gaan
diegenen die me bang maakten door me
een lijst van al mijn familieleden te tonen
Ik hield van de manier waarop zij recht pleegden
over Genghis Khan. Zij hielden van mij omdat
ik hen vertelde dat de baardjes
hen klokkenluiders van de dood voor Lenin maakten.
De bommen ontploften in Westmount
en nu zijn ze beschaamd
als een succesrijke openhartige Schopenhauervolgeling
wiens kamergenoot zelfmoord pleegde.
Plotseling maken ze nu allemaal films.
Er is niemand die ik op een koffie wou trakteren. 

Ik verwelkomde het onveranderlijke:
de gecompromitteerde mannen in publieke zalen
vergeetachtig als Hassidims
die geloven dat zij iemand anders zijn.
Bravo! Abelard, viva! Rockefeller,
neem deze broodjes, Napoleon,
hoera! bedrogen Gravin,
Lang leve uw chronische eigen misbruiken!
uw monotheïsten!
uw vertrouwelingen van het Absolute
zuigend aan cirkels!

U allen zijn mijn troost
als ik de bijenkorf onder de ogen zie
als ik mijn stijl te schande maak
als ik mijn natuur ruw maak
als ik grappen uitvind
als ik mijn kousenband optrek
als ik verantwoordelijkheid aanvaard.

U troost me
onverbeterlijke verraders van uzelf
als ik het fatsoen verwelkom
en mijn geest breng
 als een promiscuë airhostess
die parachutes uitdeelt tijdens een neuslanding
zorg ervoor dat mijn geslachte geest
op de feiten afgaat.
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kersenBooMGaarden

Canada er staan u enkele oorlogen te wachten
bedreigingen
gescheurde vlaggen
de erfenis is niet genoeg
 Uit wilde ideeën moeten onder de hamer 
gezichten gesmeed worden
 Brievenbussen zullen ontploffen
in de kersenboomgaarden
en iemand zal voor altijd wachten
op de forse cheque van zijn grootvader
 Uit mijn diepzinnig café bewaak ik de stille sneeuwvelden als 
een U.S. -promotor
van een nieuwe plastic sneeuwschoen
uitkijkend naar een bewegend stipje
een trojka misschien
een balling
een ijskoude profeet
een Indiaanse opstand
een brandend weerstation
 Er ligt een verhaal te rapen jongens
Canada zou u niet enkele folksongs kunnen brengen
over vrijheid en dood 
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traMs

Zag u de trams
passeren zoals voorheen
langs de St.-Katrienstraat?
Gouden trams
voorbijgaand onder een betraande
Tempel van het Hart
waar de krukken hangen
als catatonisch aangedreven twijgjes.
Een magere jonge priester
vouwt zijn zaad in een kleenex
zijn gezicht gloeit
in het voorbijgaand goud
als de wereld terugkeert.
Een mooie bende verzamelt de burgerij
in zijn krampen
als het verleden er opnieuw is
in de vorm van gouden trams.
Ik draag een spandoek:
‘Het Verleden is Perfect.’
Mijn kleine nichtje
die niet gelooft
in onze religieuze bestemming
drijft heerlijk op mijn heimwee.
De trams maken een révérence
om de hoek.
Knalbonbons en nachtvlinders
druppelen van hun nederige draden.
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niets kan ik verliezen

Toen ik mijn vaders huis verliet
stond de zon halfweg aan de horizon,
mijn vader bracht ze naar mijn kin,
als een boterbloem uit ons gazon.

Mijn vader was een echt slangenvel,
een tovenaar, grappenmaker, leugenaar,
maar zijn beste truc van allemaal:
in het vuur, als afscheid, kusten wij elkaar.

Een mijl boven Niagara Falls
bracht een duif mij de boodschap
van zijn dood. Ik miste geen stap,
er is niets wat ik kan verliezen.

Morgen zal ik een truc bedenken
die ik niet ken, vanavond noch vannacht,
de wind, de mast zal het vertellen
en het verblindend licht, zo zacht. 
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het voortuinGazon

De sneeuw viel
over mijn pennenmes.
Er was een film
in de open haard
De appels waren verpakt
in acht jaar oud blond haar
Verhongerend en vuil
de dochter van de conciërge
kwam nooit langs in november
om uit haar zachte spleet
op het grint te plassen
 Eéns ga ik terug als
mijn huid afgeworpen is
De olmbladeren vallen
op mijn pijl en boog
Het snoepgoed verpietert
en de scoutskalenders
staan in lichtelaaie
 Mijn ouwe moeder
zit in haar Cadillac
ze lacht haar Donaulach
als ik haar vertel dat wij
al de wormen bezitten
onder ons voortuingazon
 Roest roest roest
op de motoren van liefde en tijd
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de wijde wereld

De wijde wereld zal over deze boerderij
alles ontdekken
de wijde wereld zal leren
de details die ik
in de bajes uitwerkte

En jouw merkwaardig leven met mij
zal zo vaak verteld worden
dat niemand zal geloven
dat je zo oud werd 
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de lijsten

Gebombardeerd door Milky Way
ingeënt door een grijns van wolken
de hersenen afgesneden door het boorgat van de maan
viel hij in een hoop
wat vrouwengeur
over zijn gezicht uitgesmeerd
een plan voor de Sociale Zekerheid
roestend in een broeksmanchet
 Van vijf tot zeven
behandelden grote bomen hem
de mist zwierf als een wacht
 Toen begon het opnieuw
de zon stak een wapen in zijn mond
de wind begon hem te stropen
Geef het Plan op geef het Plan op
weerkaatsend tussen zijn schaar
 De vrouwen die hem verkozen hadden
voerden erotische gymnastiek op
boven de effectenverslagen
van zijn faam en die van elke held
 Uit de hoek van zijn gevulde oog
geëtst in slecht metaal
onder zijn letter van het alfabet
zag hij duidelijk zijn kleine naam
 Toen schoof een museum als een schop
onder zijn overblijfselen
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Belofte

Je blonde haar
is hoe ik leef  -
verpulverd door het licht!

De afdruk van je mond
is de geboorteplek
op mijn kracht.

Van jou te houden
is het beleven
van mijn ideaal dagboek

dat ik mijn lichaam
beloofd heb
nooit te zullen schrijven!
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voor e.j.p.

Eens geloofde ik dat een enkele regel
 in een Chinees gedicht voor altijd
  kon veranderen hoe bloesems vallen
en dat de maan zelf klom op
 het verdriet van kort maar krachtig 
  wenende mannen reizend naar de glazen wijn
Ik dacht dat de invasies van kraaien begonnen waren
 die naar een skelet pikken
  gezaaide en verweerde dynastieën
om de taal van een mooi klaaglied te dienen
 Ik dacht dat gouverneurs hun leven eindigden
  als zoet bedronken monniken
die de klok lazen in de regen en de kaarsen
 aangeleerd door de bedevaart van een insect
  op het blad - dat alles
dus kan men een perfecte brief van een balling
zenden naar een zeer oude vriend aan huis

Ik koos een eenzaam land
 zat op zwart zaad door de liefde
  verachtte de broederschap van de oorlog
Ik polijstte mijn tong tegen de puimstenen maan
 liet mijn ziel drijven in kersenwijn
  een geurende staatsiesloep voor de Heren van het Geheugen
om naar te smachten om van te drinken om uit
 hun voorraad kracht te fluisteren
  zoals bij de mist langs de oever
hun meisjes hun kracht nog gehoorzamen
 zoals klokken voor altijd wonden slaan
Ik wachtte tot mijn tong pijn deed

Bruine bloembladen draaien als vuur rond mijn gedichten
 Ik wilde ze naar de sterren brengen maar
  als regenbogen kromden ze af
voor ze de wereld in tweeën zaagden
 Wie kan de paden in de diepe ravijnen volgen
  die het vee te laat gesneden heeft
dolend van grasland tot feestmalen
 Laag op laag herfstbladeren
  worden weggeveegd
Iets vergeet ons compleet    
  
   
 



Hemelparasieten (1966)
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op een nacht verBrandde ik

Die nacht verbrandde ik mijn geliefde huis,
De lichtschijn was een perfecte ring
waarin ik stenen zag en onkruid,
verderweg niets, geen enkel ding. 

Bepaalde schepsels uit de lucht geboren
Door de nacht angstig en bevreesd,
Bekeken de wereld met nieuwe ogen
ze zijn één met het licht geweest.

Nu zeil ik van streek tot streek
En het uitgestrekte donker zingt
Tegen de boot, ik maakte hem gereed
Met vleugels, gebroken en verminkt.

1963



70

ik zie je op een Griekse Matras

Ik zie je op een Griekse matras
terwijl je het Boek der Veranderingen leest,
De geur van Libanees snoepgoed vult de lucht.
Op de witgewassen muur zie ik
hoe je nog een hexagram tekent
met altijd dezelfde vraag:
hoe kun je vrij zijn?
Ik zie hoe je je pijp schoonmaakt
met een haarspeld
van iemands onschuldige nacht.
Ik zie het plastic Kwade Oog
op je ondergoed vastgeprikt.
Opnieuw gooi je met de munten,
opnieuw lees je
hoe de stukken van de wereld
rond je vraag veranderd zijn.
Ben je tot bij de Himalaya geraakt?
Heb je de monnik van New Jersey bezocht?
Ik heb nooit een brief van jou beantwoord.
Oh Steve, herinner jij mij nog?

1963
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het sneeuwt

Het sneeuwt.
Er is een naakte in mijn kamer.
Ze bekijkt het wijn-rode tapijt.

Ze is achttien.
Ze heeft sluik haar.
Ze spreekt geen Montrealtaal.

Ze heeft geen zin om te gaan zitten.
Ze heeft geen kippenvel.
We kunnen de storm horen.

Ze steekt een sigaret op
aan het gasfornuis.
Ze houdt d’r haar achteruit.

1958
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vinGerafdrukken

Geef mijn vingerafdrukken terug
Mijn vingertoppen grijpen slecht
Als ik ze niet heb - en vlug
stap ik dadelijk naar het gerecht

Ik raakte je een keer te veel aan
& ik weet niet wie ik ben of was
Mijn vingerafdrukken bleven niet staan
Toen ik jam afveegde van je jas

Ik riep elke nacht mijn vingerafdrukken
Maar ‘t leek of het hen niet schelen kon
Toen ik ze zag leek het me te lukken
Toen streelden ze over je nachtjapon

Ik dacht eraan vanmorgen weg te gaan
Ik ledigde heel je lade - terstond
Vielen honderdduizend vingerafdrukken
En rolden over de grond

Je bukte je haast niet om ze op te rapen
Je telt immers niet wat je verliest
Je wil je zelfs niet vergapen
Op het feit of je wel de goeie kiest

Toen ik ten slotte afscheid nemen zou
Was je nergens meer te vinden
Je nam mijn vingerafdrukken mee met jou
Hopend dat ze ons blijvend zouden binden

Ik beweer niet dat ik alles zou verstaan
Wat je daarmee wil zeggen
Ik kijk wel uit en bedank voortaan
Geld of goed bij jou te beleggen

Ik vraag me af of mijn vingerafdrukken
In de grote massa eenzaam zouden raken 
Een kopie te creëren zal nooit lukken
wat hen trots zou moeten maken

Maar nu wil je met me trouwen
& me naar de kerkbeuk leiden
& een vingerafdrukkenfeestje bouwen
Je weet: zoiets wil ik ‘t allen prijs mijden

Natuurlijk wil ik ooit wel eens trouwen
Maar ik wil de morgen niet onder ogen zien
Met elk meisje dat van me heeft gehouden
Toen ik mijn vingerafdrukken had, alle tien

1966
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er viel Geen kruis op Mij

Er viel geen kruis op mij
toen ik om hotdogs ging
en de Griek van de nachtwinkel
slaaf in het Zilveren Land van Spelen
dacht niet dat ik zijn broeder was
Hou van me omdat er niets gebeurt

Ik geloof dat de regen
mij niet als een vedertje zal doen voelen
als ze vanavond komt nadat
de trams gestopt zijn
omdat mijn maat bepaald is
Hou van me omdat er niets gebeurt

Heb je enig idee hoeveel
films ik heb moeten zien
voor ik zeker wist
dat ik van je zou houden
als het licht wakker werd
Hou van me omdat er niets gebeurt

Dit is een krantenkop van 14 juli
in de stad Montreal
Intervention dévisive de Pearson
à la conference du Commonwealth
Dat was gister
Hou van me omdat er niets gebeurt

Sterren en sterren en sterren
houden het voor zichzelf
Heb je ooit gezien hoe afgezonderd
een beregende boom is
een gordijn van scheerblaadjes
Hou van me omdat er niets gebeurt

Waarom zou ik alleen moeten zijn
als wat ik zeg waar is
Ik erken dat ik een doorgang
wil vinden of een paspoort wil vervalsen
of een nieuwe taal wil spreken
Hou van me omdat er niets gebeurt

Ik geef toe dat ik vleugels wilde laten groeien
en mijn verstand wilde kwijtspelen
Ik geef toe dat ik
vergeten ben waarom
Waarom vleugels en een verloren verstand
Hou van me omdat er niets gebeurt 
  



Songs van Leonard Cohen (1967)
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suzanne

Suzanne neemt je mee
naar haar plekje bij de stroom
je hoort de boten varen
je kunt bij haar gaan slapen
En je weet dat ze half gek is
maar daarom wil je bij haar zijn
en je krijgt thee en appelsientjes
die van ‘t verre China zijn
En als je haar wil vertellen
dat je haar niet lief kunt hebben 
krijgt ze jou op haar golven
en de stroom geeft jou het antwoord
dat je al altijd haar liefde was
 En je wil wel met haar reizen
 je wil zelfs blind’lings mee
 en je krijgt alle vertrouwen
 want je raakte haar volmaaktheid
 met je geest

En Jezus was een zeeman
toen hij wandelde op ‘t water
was hij een lange tijd aan ‘t kijken
vanuit zijn lege houten toren
en als hij het zeker was
alleen ‘n drenkeling hem zag
zei hij Allen zullen zeelui zijn
tot de zee hen bevrijdt
maar hijzelf was gebroken
lang voor de hemel openging
verlaten, haast menselijk
zonk hij onder je wijsheid als een steen
En je wil wel met haar reizen
 je wil zelfs blind’lings mee
 en je krijgt alle vertrouwen
 want je raakte haar volmaaktheid
 met je geest

...
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Nu neemt Suzanne je hand
en ze leidt je naar de stroom
in lompen gehuld met veren
gekregen van ‘t Leger des Heils 
En de zon valt neer als honing
op de dame van de haven
Ze toont waar je kijken moet
tussen het vuilnis en de bloemen
Er zijn helden in het zeewier
er zijn kind’ren in de morgen
ze neigen naar de liefde
ze zullen ‘t altijd blijven doen
terwijl Suzanne de spiegel houdt
 En je wil wel met haar reizen
 je wil zelfs blind’lings mee
 en je krijgt alle vertrouwen
 want je raakte haar volmaaktheid
 met je geest
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leraren

Ik zag een vrouw een tijd terug
Haar haar zo zwart als zwart kan zijn
Bent u een leraar van het hart
Ze antwoordde Nee

’k Zag ‘n meisje van overzee
D’r haar zo blond als blond kan zijn
Bent u een leraar van het hart
Ja maar niet voor u

Ik zag een man zonder verstand
Ik zocht in elk plekje van ‘t land
Volg me zei de wijze man
Maar hij liep niet voor

Ik wandelde naar ‘t ziekenhuis 
Waar niemand ziek was noch gezond
Toen ‘s nachts de zusters sliepen
Kon ik zelfs niet wand’len

‘t Werd ochtend
De middag kwam
Lunchtijd met een ontleedmes
Lag naast mijn vork

Een meisje komt door ‘n fout
In een knoeiboel dat zo’n mes maakt 
Bent u de leraar van mijn hart
We maken harten stuk

Heel alleen werd ik wakker
Het ziekenhuis en de zusters weg
Kerfde ik genoeg, mijn Heer
Kind, je bent een been

Ik at en at en at
Ik miste dus geen bord
Hoeveel kost dan elk gerecht
We halen het vol haat

...
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Ik gaf overal mijn haat uit
Op elk gezicht en ieder werk
Iemand bracht me wensen
Ik wenste die omhelzing

Menig meisje omhelsde mij
Mannen knuffelden mij toen
Is mijn passie volmaakt
Nee, doe het nog maar eens

Ik was echt knap en heel sterk
Ik wist de tekst van elke song
Genoot je van mijn lied
Nee, de tekst was zo verkeerd

Aan wie richt ik dit lied wel
Wie schrijft op wat ik vertel
Bent u de leraar van mijn hart
Oude harten zijn kalm

Leraar is mijn les voorbij
Ik kan echt geen les meer aan
Ze lachten en lachten en lachten zegden
Wel kind, is de les voorbij
Is je les voorbij
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de vrouw in de winter

Reizende vrouw -  blijf en rust
Tot de nacht de morgen kust
‘k ben slechts een halte die je ziet
‘k ben je schat nog altijd niet

Ik had toen een kind van sneeuw
Toen ik die soldaat was
Ik bevocht elke man voor haar
Totdat de nacht kouder werd

Ze droeg d’r haar net als jij
Alleen niet toen ze daar sliep
En ze weefde het op ‘t getouw
Van rook en lucht en goud

En waarom ben jij zo stil
Al staande in het deurgat?
Je plande je reis al voordien
Voor je deze weg zou gaan

Reizende vrouw -  blijf en rust
Tot de nacht de morgen kust
‘k ben slechts een halte die je ziet
‘k ben je schat nog altijd niet
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tot ziens, Marianne

Kom bij mij bij het venster, mijn liefste schatje
Ik zou je hand willen lezen
Ik dacht dat ik een soort zigeunerjongen was 
voor jij me naar huis mocht brengen

Tot ziens, Marianne
dit is nu het moment 
voor een lach en een traan en lach
om dit alles

Je weet dat ik graag bij jou leef
maar je doet me echt zoveel vergeten
om voor de engelen te bidden
en dan vergeten zij voor ons te bidden

We zagen elkaar bijna jong
daar beneden bij het park
Je hield me zo vast alsof ik een kruisbeeld was
toen wij twee knielden door de nacht

Alle brieven zeggen dat je nu naast mij bent
Maar waarom voel ‘k me zo alleen
Ik sta aan de rand en je dun spinnenweb
verankert mijn enkel vast aan een steen

‘k Wil je geheime liefde
‘k Ben zo koud als een nieuw scheermes
Je verliet me toen ‘k zei dat ‘k benieuwd was
Ik zei je nooit dat ‘k moedig was

O je bent echt wel zo’n schattig ding
Je bent weer weg en je naam is anders
En net toen ik de hele berg beklom
om mijn oogleden te wassen

Je ogen, ik vergeet ze
Je lichaam voelt zich thuis in elke zee
Waarom bracht je je nieuws aan elkeen
toen je zei dit geheim was alleen voor mij

Tot ziens, Marianne
dit is nu het moment 
voor een lach en een traan en lach
om dit alles
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EEN VAN ONS KAN NIET FOUT ZIJN

Ik stak een dunne groene kaars aan
om jou jaloers te maken
maar de kamer vulde zich met muggen
zij hoorden dat mijn lichaam vrij was
Dan nam ik het stof
van een lange slapeloze nacht
en ik stak het in je schoentjes
en dan bekende ik
dat ik de jurk mishandelde
die je droeg waar de wereld door keek

Ik toonde mijn hart aan de dokter
Hij zei dat ik enkel hoefde te verdwijnen
Dan schreef hij voor zichzelf een voorschrift
Jouw naam werd erin vermeld
Toen sloot hij zich op
in een boekenplank
met de details van onze huwelijksreis
en ik hoor van de verpleger
dat hij heel wat slechter werd
en zijn praktijk is geruïneerd

Ik hoorde van een heilige die je liefhad
Ik studeerde de nacht door in zijn school
Hij dacht dat de plicht van geliefden
is het verkleuren van de Gouden Regel
En net toen ik zeker was
dat zijn lessen zuiver waren
verdronk hij zich in het zwembad  
Zijn lichaam is weg
maar terug hier op het grasveld
blijft zijn geest dwalen

Een Eskimo toonde me een film
die hij onlangs van jou had genomen
De arme man kon nauwelijks het rillen stoppen
Zijn lippen en zijn vingers werden blauw
Ik denk dat hij bevroor
toen de wind al zijn kleren aftrok
en ik neem aan dat hij het nooit  warm kreeg
maar je staat daar zo mooi
in je storm van ijs
Oh laat me alsjeblief binnen in de storm
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zeG, zo neeM je toch Geen afscheid

Ik hield van jou in de morgen
Onze zoenen innig en warm
Jouw haar op het kussen
Als een slapende gouden storm
Velen hadden lief voor ons
Ik weet dat we niet nieuw zijn
In de stad en in het woud
Ze glimlachten zoals jij en ik
Maar nu is er een afstand tussen
En wij beiden moeten maar proberen
Je ogen zijn zacht van verdriet
Zeg, zo neem je toch geen
afscheid

Ik kijk niet uit naar iemand anders
Als ik in mijn tijd dool
Wandel me naar de hoek
Onze stappen zullen altijd rijmen
Je weet dat mijn liefde altijd mee gaat
Als jouw liefde bij mij blijft
Het is enkel de manier van verandering
Zoals de waterlijn en de zee
Maar laten we het niet hebben over liefde en ketens
En de dingen die we niet kunnen losmaken
Je ogen zijn zacht met verdriet
Zeg, zo neem je toch geen
afscheid

Ik hield van jou in de morgen
Onze zoenen innig en warm
Jouw haar op het kussen
Als een slapende gouden storm
Velen hadden lief voor ons
Ik weet dat we niet nieuw zijn
In de stad en in het woud
Ze glimlachten zoals jij en ik
Maar nu is er een afstand tussen
En wij beiden moeten maar proberen
Je ogen zijn zacht van verdriet
Zeg, zo neem je toch geen
afscheid
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lied van de Meester

Ik denk dat je de meester hoorde zingen
terwijl ik ziek in bed lag
Ik denk dat hij je alles vertelde
dat ik opgesloten was in mijn hoofd
Je meester nam je mee op reis
dat is alvast wat je zei
En kom je nu terug om de gevangene
wijn en brood te brengen?

Je ontmoette hem in een tempel
waar ze aan de deur je kleren nemen
hij was gewoon een naamloze man op een stoel
die net terug kwam van de oorlog
En je verpakte zijn vermoeid gezicht in je haren
en hij reikt je het appelklokhuis
Dan raakt hij je lippen, nu zo plots bloot
van alle kussen die we een tijd terug gaven

En hij gaf je een Duitse herdershond om te wandelen
met een halsband van leer en nagels
en hij heeft je nooit verplicht uit te leggen of te spreken
over alle kleine details
zoals wie een worm had of een steen
en wie je had - doorheen de berichten
Nu is je liefde een open geheim 
en het stopt nooit, zelfs niet als je meester faalt

En hij nam je mee in zijn vliegtuig
die hij zonder handen vloog
en je vloog over de repen van regen
die de mensenzeeën verdreef van de standjes
Dan doofde hij de lichten in een eenzame laan
waar een aap met engelenklieren
de finale zweem van pijn uitgomde
met de muziek van elastiekjes 

En nu hoor ik de meester zingen
Je knielt om voor hem klaar te komen
Zijn lichaam is een gouden snoer
dat uit je lichaam hangt
Zijn lichaam is een gouden snoer
mijn lichaam is verdoofd
Nu hoor je de meester zingen
je hemd is compleet in de war
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En zul je knielen naast zijn bed
dat we al zolang geleden polijstten
voor je meester in de plaats koos
om voor mij een bed van sneeuw te maken
Je ogen staan wild en je knokkels zijn rood
En je spreekt veel te laag
Nee, ik kan niet uitmaken wat je meester zei
voor hij je deed verdwijnen

En ik denk dat je het veel te hard speelt
voor een vrouw die naar de maan is geweest
Ik heb hier al te lang bij het venster gelegen
Je raakt een lege kamer wel gewoon
En je liefde is wat stof in de broekomslag van een oude man
Die trippelt op de maten van een melodie
En je dijen zijn een ruïne en je wilt te veel
- laat ik zeggen - dat je te vroeg terug kwam
Ik hield perfect van de meester
Ik leerde hem alles wat hij wist
Hij verhongerde in een diep raadsel
zoals iemand die zeker is van wat waar is
En ik stuurde hem naar jou met mijn garantie
dat ik hem iets nieuws zou kunnen leren
En ik leerde hem hoe je naar mij zou verlangen
ongeacht wat hij zei, ongeacht wat jij doet

Ik denk dat je de meester hoorde zingen
terwijl ik ziek in bed lig
Ik denk dat hij je alles vertelde
dat ik opgesloten was in mijn hoofd
Je meester nam je mee op reis
(dat is alvast wat je zei)
En kom je nu terug om de gevangene
wijn en brood te brengen?
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de zusters van de troost

Al de Zusters van de troost
ze zijn niet verdwenen of weg
Ze waren aan het wachten op mij
toen ik dacht dat ik echt niet kan doorgaan
En ze brachten me hun troost
en later brachten ze me dit lied
Oh ik hoop dat je ze tegenkomt
jij die zo lang aan het reizen bent

Jij die alles moet verlaten
wat je niet in de hand kunt houden
Het begin met je familie
maar komt weldra naar je ziel
Ik ben er waar je uithangt
Ik denk dat ik zie waar je vast zit
Als je je niet heilig voelt
je eenzaamheid vertelt je dat je zondigde

Ze liggen neer naast me
Ik biechtte het op bij hen
Ze raakten allebei mijn ogen
En ik raakte de dauw van hun zoom
Als je leven een blad is
dat de seizoenen afscheuren en veroordelen
ze zullen je binden met de liefde
Die is dankbaar en groen als een steel

Toen ik je verliet, sliepen ze
Ik hoop dat je ze vlug tegenkomt
Doe het licht niet aan
Je kunt hun adres lezen bij de maan
En je zult me niet jaloers maken
als ik hoor dat ze je nacht zoet maken
We waren niet zulke geliefden
En bovendien zou het toch nog oké zijn
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het lied van de vreeMde

Is het waar dat al de mannen die je kende dealers waren die het 
dealen opgaven telkens je hen onderdak bood. Ik ken dat soort 
mannen. Het is moeilijk om de hand vast te houden van iemand 
die naar de hemel reikt, enkel om op te geven.

En na het opruimen van de jokers die hij achterliet zal je 
ontdekken dat hij niet veel overliet, zelfs geen gelag. Zoals elke 
dealer keek hij uit naar de hoge en  wilde kaart die hij nooit zal 
delen met een ander. Hij was enkel ene Jozef die zocht naar een 
kribbe.

En dan leunend op je vensterbank zal hij op een dag zeggen dat 
je de oorzaak was van zijn verzwakte wil door je liefde en warmte 
en schuilplaats. En terwijl hij een oude treingids uit zijn portefeuille 
neemt, zal hij zeggen, ik vertelde jou toen ik kwam dat ik een 
vreemde was.

Maar nu is er een andere vreemde van wie je wil zijn dromen niet 
te willen kennen, alsof ze de last van een ander waren. Je hebt 
die man voordien gezien, zijn gouden arm die kaarten verdeelde, 
maar nu geroest van de elleboog tot de vinger. En hij wil het 
gespeelde spel ruilen voor een onderkomen. Hij wil het gekende 
spel ruilen voor een onderkomen.

Je haat het te zien hoe een ander vermoeide man zijn hand 
neerlegt, alsof hij het Heilig Pokerspel zou opgeven. En terwijl hij 
zijn dromen in slaap praat, merk je op dat er een hoofdweg als 
rook boven je schouder kronkelt.

Je zegt hem binnen te komen, neer te zitten, maar iets laat je 
omkeren. De deur is open. Je kunt je  schuilplaats niet sluiten. Je 
probeert de greep op de weg. Het gaat open. Wees niet bang. Jij 
bent het, mijn liefste, jij bent het die de vreemde is. 

Ik heb lang gewacht. Ik ben zeker dat we elkaar zouden 
ontmoeten tussen de treinen waarop we wachten, ik denk dat 
het tijd is om op een andere trein te stappen. Maar begrijp me 
asjeblieft, dat ik geen geheime kaart heb om tot de kern van dit te 
gaan, noch tot enig andere zaak. Wel, hij praat zoals dit, je weet 
niet waar hij op uit is. Als hij praat zoals dit, raakt het je niet waar 
hij op uit is.

Laten we elkaar morgen ontmoeten, als je kiest, aan de oever, 
onder de brug, die ze aan het bouwen zijn aan een eindeloze 
rivier. Dan verlaat hij het perron voor de slapende auto die warm 
is, je beseft, dat hij enkel weer een schuiloord aanbiedt. En het is 
aan jou, hij was nooit een vreemde. En je zegt, “Oké, de brug, of 
een andere plaats later.”
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En na het opruimen van de jokers die hij achterliet zal je 
ontdekken dat hij niet veel overliet, zelfs geen gelag. Zoals elke 
dealer keek hij uit naar de hoge en  wilde kaart die hij nooit zal 
delen met een ander. Hij was enkel ene Jozef die zocht naar een 
kribbe.

En leunend op je vensterbank zal hij op een dag zeggen dat 
je de oorzaak was van zijn verzwakte wil door je liefde en 
warmte en schuilplaats. En terwijl hij een oude treingids uit zijn 
portefeuille neemt, zal hij zeggen, ik vertelde jou toen ik kwam 
dat ik een vreemde was.



Geselecteerde gedichten  1956-1968 (1968)
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ieMand die vlees eet

Iemand die vlees eet
wil zijn tanden in iets zetten
Iemand die geen vlees eet
wil zijn tanden in iets anders zetten
Als deze gedachten je zelfs voor eventjes boeien
dan ben je verloren
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Marita

MARITA
VIND ME ASJEBLIEFT
IK BEN BIJNA DERTIG
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dit is voor jou

Dit is voor jou
het is mijn hele hart
het is het boek dat ik voor jou wilde voorlezen
toen we oud waren
Nu ben ik een schaduw
Ik ben rusteloos als een wereldrijk
Jij bent de vrouw
die me bevrijdde
Ik zag je naar de maan kijken
je aarzelde niet
om van me te houden
ik zag je de anemonen eren
gevangen in de rotsen
je hield van me met hen
Op het zachte zand
tussen kiezels en kustlijn
verwelkomde je mij in de cirkel
meer dan een gast
Dit alles gebeurde
in de waarheid van de tijd
in de waarheid van het vlees
ik zag je met een kind
je bracht me bij zijn parfum
en zijn droombeelden
zonder een eis voor bloed
Op zoveel houten tafels
versierd met voedsel en kaarsen
duizend sacramenten
die je in je tas droeg
ik bezocht mijn klei
ik bezocht mijn geboorte
tot ik klein genoeg werd
en genoeg bevreesd
om weer geboren te worden
ik wilde je voor je schoonheid
je gaf me meer dan jezelf
je deelde je schoonheid
Dit leerde ik alleen vannacht
als ik me de spiegels herinner
waar je van wegwandelde
nadat je aan hen gegeven had
wat zij ook maar eisten
voor mijn inwijding
Nu ben ik een schaduw
ik verlang naar de grenzen
van mijn gedool
en ik beweeg
met de energie van jouw gebed
en ik beweeg
in de richting van jouw gebed
want je knielt
als een ruiker
in een hol van botten
achter mijn voorhoofd
en ik beweeg voort naar een liefde
die je voor mij gedroomd hebt
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waaroM ik schrijf

De reden waarom ik schrijf
is om iets te maken
dat even mooi is als jij

Als ik bij jou ben
wil ik het soort held zijn
die ik wilde zijn
toen ik zeven jaar oud was
een perfecte man
die doodt
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je hoeft niet van Me te houden

Je hoeft niet van me te houden
alleen maar
omdat je alle vrouwen bent
die ik ooit wilde
ik was geboren om je te volgen
elke nacht
terwijl ik nog 
de vele mannen ben die van je houden

Ik ontmoet je aan de tafel
Ik neem je vuist tussen mijn handen
in een plechtige taxi
word ik alleen wakker
mijn hand op je afwezigheid
in het Hotel Discipline

Ik schreef al die songs voor jou
Ik brandde rode en zwarte kaarsen
in de vorm van een man en vrouw
Ik trouwde met de rook
van twee piramiden van sandelhout
Ik bad voor jou
Ik bad opdat je van mij zou houden
en dat je niet van me zou houden
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je leeft als een God

Je leeft als een god
ergens achter de namen
die ik voor je heb,
je lichaam van netten gemaakt
waarin mijn schaduw is geklit
je stem perfect en imperfect
zoals blaadjes van een orakel
in een massa madeliefjes.
Je vereert je eigen god
met mist en lawine
maar alles wat ik heb
is jouw belofteloze religie
en monumenten vallen
zoals sterren op een veld
waarop je zei nooit te hebben geslapen.
Je vingernagels gevormd
met een scheermes
en het werk aan het lezen
als een Boek met Spreuken
geen man zal naar je schrijven
een afgedankt vlies
van de stem die je gebruikt
om je stilte in te verpakken
drijft de zwaartekracht tussen ons neer
en een mechanisme
van ons dagelijkse bestaan
drukt er een routinevraag in
zoals het Onze Vader verscheen
op een gewalst muntstuk
Zelfs vooraleer ik jou begin te antwoorden
weet ik dat je niet aan het luisteren bent
We zijn samen in een kamer,
op een avond in oktober,
niemand schrijft je geschiedenis.
Wie ons hier in het midden van een Wet houdt,
hoor ik hem nu
ik hoor hem ademen
als hij onze eenvoudige ketens prachtig borduurt
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Liedjes uit een kamer (1969)
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het verhaal van isaak

De deur ging langzaam open
 mijn vader kwam binnen;
 ik was negen jaar oud.
En hij torende heel groot boven mij,
 zijn blauwe ogen glinsterden
 en zijn stem was heel koud.
Hij zei, “Ik heb een visioen gehad
 en je weet dat ik sterk en heilig ben,
 ik moet doen wat me gezegd werd.”
Dus beklommen we de berg;
 ik was aan het lopen, hij aan het wandelen, 
 en zijn bijl was van goud.

De bomen werden kleiner,
 het meer als een vrouwenspiegel,
 toen we stopten om wat wijn te drinken.
Toen gooide hij de fles naar mij,
 een minuut later hoorde ik ze breken,
 en hij legde zijn hand op de mijne.
Ik dacht een arend te zien
 maar het kon ook een gier zijn
 beslissen kon ik nooit.
Dan bouwde mijn vader een altaar,
 Hij keek één keer achter zijn schouder,
 maar hij wist dat ik me niet zou verstoppen.

U die deze altaren nu bouwen
 om de kinderen te offeren,
 u mag dit niet meer doen.
Een schema is geen visioen
 en u bent nooit verleid geweest
 door een demon of een god.
U die nu boven hen staat,
 uw bijlen bot en bloederig,
 u was er niet voordien:
als ik op een berg lig
 en mijn vaders hand was aan het beven
 met de schoonheid van het woord.

En als u mij nu Broeder noemt,
 vergeef me voor mijn vraag:
 Volgens wiens plan is dit?
Als het allemaal tot stof wordt,
 zal ik u doden als ik moet,
 Ik zal u helpen als ik kan.
Als het allemaal tot stof wordt,
 zal ik u helpen als ik moet,
 Ik zal u doden als ik kan.
En genade voor ons uniform,
 man van vrede, man van oorlog - 
 De pauw spreidt zijn waaier!
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MiddernachtdaMe

Ik kwam zelf aan op een zeer drukke plek. 
Ik was aan het zoeken naar iemand 
met lijnen in haar gezicht. 
Ik vond haar, maar dat waren niet haar zorgen. 
Ik vroeg haar mij vast te houden; ik zei: 
Dame, ontvouw me, maar ze verachtte mij 
en ze zei me dat ik dood was 
en nooit meer kon terugkeren.

Ik ruziede de hele nacht, 
zoals velen het voordien deden, zeggende: 
Wat je ook aan me geeft, 
ik heb zoveel meer nodig. 
Toen wees ze me aan 
waar ik op de grond knielde. 
Ze zei: Probeer niet om ons te gebruiken, 
of in het geniep me te weigeren, 
enkel win me of verlies me — 
om die reden is er de duisternis!

Ik schreeuwde, O Middernachtdame, 
ik vrees dat je oud wordt; 
de sterren eten je lichaam 
en de wind verkilt je. 
Als we nu schreien, zei ze, 
zal het niet bekend worden. 
Dus wandelde ik door de morgen, 
de zachte vroege morgen, 
ik hoorde mijn dame roepen: 
Je hebt me gewonnen, 
je hebt me gewonnen, mijn meester. 
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je weet wie ik Ben

Ik kan je niet volgen mijn liefste
Je kunt mij niet volgen
Ik ben de afstand die je stak tussen
Al de momenten die we zullen zijn

Je weet wie ik ben
Je staarde naar de zon
Ik ben diegene die hou van veranderen
van niets tot iets

Soms heb ik je naakt nodig
Soms wil ik je wild
Ik heb je nodig om mijn kinderen te dragen
Ik heb je nodig om een kind te doden

Als je me ooit zou opsporen
zal ik me daar overgeven
En ik zal je achterlaten met een gebroken man
Aan wie ik zal leren je te herstellen

Je weet wie ik ben
Je staarde naar de zon
Ik ben diegene die hou van veranderen
van niets tot iets
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het lijkt zo lanG Geleden, nancy

Het lijkt zo lang geleden, Nancy was alleen. Kijkend naar 
de Late Late Show door een halfedelsteen. In het Huis van 
de Eerlijkheid stond haar vader terecht. In het Huis van 
het Mysterie was er helemaal niemand. Er was helemaal 
niemand

Het lijkt zo lang geleden, niemand van ons was sterk.
Nancy droeg groene kousen en sliep met elkeen. Ze zei 
nooit dat ze op ons zou wachten ook al was ze alleen. Ik 
denk dat ze op ons verliefd was in negentien eenenzestig. 
Negentien eenenzestig.

Het lijkt zo lang geleden, Nancy was alleen. Een 45 naast 
haar hoofd, een open telefoon. We zeiden haar dat ze mooi 
was. We zeiden haar dat ze vrij was. Maar niemand van 
ons zou haar ontmoeten in het Huis van het Mysterie. Het 
huis van het Mysterie.

En nu kijk je om je heen. Ziet haar overal. Velen gebruikten 
haar lichaam. Velen kamden d’r haar. En in het holst van 
de nacht als je koud bent en verlamd, hoor je haar vrijuit 
spreken. Ze is gelukkig dat je gekomen bent. Ze is gelukkig 
dat je gekomen bent. 
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Liederen van Liefde en Haat (1971)
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een voGel op de kaBel

Zoals een vogel op de kabel
Zoals een dronkaard in een middernachtkoor
Heb ik op mijn manier gepoogd om vrij te zijn
Zoals een worm aan een haak
Als een ridder uit een ouderwets boek
Heb ik al mijn linten voor jou bewaard.
 Als ik al eens onvriendelijk ben geweest
 Hoop ik dat je het laat passeren
 Als ik ooit onwaar ben geweest
 Hoop ik dat het nooit bij jou is geweest

Zoals een doodgeboren baby
Zoals een beest met zijn hoorn
Heb ik elkeen verscheurd die naar me reikte
Maar ik zweer op dit lied
En op alles wat ik verkeerd heb gedaan
Dat ik het weer met jou zal goedmaken
 Ik zag een bedelaar leunend op zijn houten kruk
 Hij zei me “Je moet niet zoveel vragen”
 En een mooie vrouw leunend in haar verduisterde deur
 Schreeuwde naar mij “Hé, waarom geen vraag naar 
   meer”

Zoals een vogel op de kabel
Zoals een dronkaard in een middernachtkoor
Heb ik op mijn manier gepoogd om vrij te zijn
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jeanne d’arc

De vlammen volgden Jeanne D’Arc in de nacht,
toen het paard haar door de duisternis bracht,
op haar harnas geen schittering van de maan
niemand die haar door deze rokerige nacht deed gaan.
Ze zei: “Ik ben toch zo moe van het strijden,
Ik wil weer het soort werk van vroegere tijden:
een trouwkleed of iets wits om te behagen
om weer op mijn gezwollen lust te dragen.”

“Je zo te horen spreken is een geluk voor mij:
Jou op je paard te zien elke dag, maakt me blij,
ik ben vervuld met liefde om jou te winnen
om zo’n koele, eenzame heldin te beminnen.”
“Wie ben jij wel?” klonk haar strenge stem
tegen die van onder de rook, ze kwam van hem.
 “Wel, ik ben het vuur”, antwoordde hij,
“en ik hou van je trots, ik hou van je eenzaamheid.“

“ Wel dan, vuur, maak jouw lichaam kil en koud,
Ik geef je het mijne, ik wil dat je het houdt”
En terwijl hij dit zei, klom ze naar binnen
om zijn bruid te zijn, om alleen hém te beminnen.
En diep in zijn vurig hart
nam hij het stof van Jeanne D’Arc,
en boven de trouwgasten, zo hoog hij kon,
hing hij de asse van haar trouwjapon.

Het was diep in zijn vurig hart
dat hij het stof nam van Jeanne D’Arc,
en toen verstond zij, toen werd alles klaar
dat als hij vuur was, zij hout was, voorwaar!
Ik zag haar huivering, ik zag haar snikken
Ik zag de luister in haar blikken
Ikzelf die verlang naar liefde en licht,
maar waarom toch zo wreed, zo helder verlicht!



103

lawine

Ik stapte in een lawine
het bedekte mijn ziel
Als ik deze bultenaar niet ben
slaap ik op de gouden heuvel
Jij die de pijn wil bestrijden
je moet leren mij goed te dienen

Bij toeval raakte je mijn zijde
als je neergaat voor goud
De kreupele die je kleedt en voedt
is noch uitgehongerd noch koud
Hij vraagt jou geen gezelschap
niet aan het centrum van de wereld

Als ik op dit voetstuk sta
is het niet omdat je mij grootbrengt
Je wetten dwingen me niet
om grotesk en bloot te knielen
Ik ben zelf het voetstuk
voor zijn bult waar je naar staart

Jij die wil de pijn bestrijden
dan moet je leren wat me mild maakt
De kruimels liefde die je me geeft
zijn de kruimels die ik achter liet
Je kruis is hierin niet bevoegd
het is enkel de schaduw van mijn wonde

Ik begon naar je te verlangen
ik die het niet nodig vind, 
Ik begon op jou te wachten
ik die niet gretig ben
Jij zegt dat je weg bent gegaan van mij 
maar ik kan je voelen als je ademt

Kleed je voor mij niet in lompen
ik weet dat je niet arm bent
En hou nu niet zo heftig van mij
als je er niet zeker van bent
Het is jouw geliefde wereld
het is jouw vlees dat ik draag
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diaManten in de Mijn

De vrouw in het blauw
ze vraagt om wraak
De man in het wit (dat ben jij)
zegt geen vrienden te hebben
De rivier is gezwollen
van lelijke roestige blikjes
En de bomen staan in brand
in je beloofde land

En er zijn geen brieven
in de postbus
Er zijn geen druiven
aan de rank
Er zijn geen chocolaatjes
meer in onze dozen
En er zijn geen diamanten
in de mijn

Je vertelt me dat je geliefde
een ledemaat brak
Je zegt nu dat je rusteloos bent
en het is wegens hem 
Ik zag de bedoelde man
het was gewoon op een nacht
Hij was een dame aan het opeten
waar de leeuwen en christenen vechten

En er zijn geen brieven

Er is geen troost
in de samenkomst van heksen
Een heel heel slimme dokter kwam
en steriliseerde de teef
En de enige man vol energie
(de trots van de revolutie)
toonde aan een miljoen vrouwen
hoe een ongeboren kind te doden

En er zijn geen brieven
in de postbus
Er zijn geen druiven
aan de rank
Er zijn geen chocolaatjes
meer in onze dozen
En er zijn geen diamanten
in de mijn
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verMaarde Blauwe reGenjas

 Het is vier uur in de morgen, einde december. Ik ben je 
aan het schrijven om te zien of het beter gaat. New York 
is koud maar ik woon hier graag. Er is  al de hele avond 
muziek in de Clinton Straat. Ik hoor dat je een klein huisje 
aan het bouwen bent diep in de woestijn. Je leeft nu voor 
niets. Ik hoop dat je het op een of andere manier onthoudt. 
Ja, en Jane kwam langs met jouw haarlok. Ze zei dat je die 
haar gaf in de nacht dat je plande om het uit te klaren. Heb 
je het ooit uitgeklaard?

 De laatste keer toen we je zagen leek je zoveel ouder. 
Je vermaarde regenjas was gescheurd aan je schouder. 
Je kwam naar het station om alle treinen te zien maar toen 
kwam je thuis zonder Lili Marlene. En je behandelde mijn 
vrouw als een schilfer van je leven. En toen ze terugkwam 
was ze niemands vrouw. Ik zie je daar met een roos tussen 
je tanden, nog een schriele zigeunerdief. Wel, ik zie dat 
Jane wakker is. Ze doet je de groeten.

En wat kan ik jou zeggen, mijn broer mijn moordenaar? 
Wat kan ik mogelijks zeggen? Ik vermoed dat ik je mis. Ik 
gis dat ik je vergeef. Ik ben blij dat je in de weg stond. Als je 
ooit naar hier komt voor Jane of voor mij, moet je weten dat 
je vijand slaapt. Je moet weten dat zijn vrouw vrij is. Ja, en 
dank je voor de kommer die je uit haar ogen nam. Ik dacht 
dat het er voor goed was, dus heb ik het nooit geprobeerd.

 En Jane kwam langs met jouw haarlok. Ze zei dat je 
haar die gaf in de nacht dat je plande om het uit te klaren.

 Oprecht, L. Cohen
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De energie van slaven (1972)
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welkoM aan deze reGels

Welkom aan deze regels
Er is een oorlog aan de gang
maar ik probeer je op je gemak te stellen
Volg mijn gesprek maar niet
het is slechts zenuwachtigheid
Heb ik je niet liefgehad
toen we studenten waren in het Oosten
Ja het huis is anders
het dorp wordt straks gegrepen
Ik heb alles verwijderd
wat aan de vijand steun kon bieden
We zijn alleen
tot de tijden veranderen
en zij die verraden werden
komen terug als pelgrims tot dit moment
waarop we ons niet overgaven
waarop we standvastig weigerden
om de duisternis poëzie te noemen
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het eniGe Gedicht

Dit is het enige gedicht
dat ik kan lezen
Ik ben de enige
die het kan schrijven
*Mijn eigen muziek
is niet enkel naakt
met open benen
het is als een kutje
en zoals een kutje
dat keurig moet worden onderhouden*
Ik doodde mezelf niet
als de dingen verkeerd gingen
heb ik me niet gewend
tot drugs of onderwijzen
Ik probeerde te slapen
maar toen ik het niet kon
leerde ik schrijven
Ik leerde schrijven
wat kon gelezen worden
op nachten als deze
door iemand als mezelf

*originele versie*
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portret van een Meisje

Ze zit achter een houten scherm
op een hele hete dag
De kamer is donker, de foto’s somber
Ze is echt diep bezorgd
dat haar dijen te breed zijn
en haar kont lelijk en dik
Ze is ook zo behaard
De Amerikaanse meisjes die geluk hebben zijn onbehaard
Ze zweet te veel
Er is een fijne mist gevat
op de donkere haren boven haar mond
Ik wenste dat ik haar kon tonen
wat zo’n haar en heupen
doen voor iemand zoals ik
Jammer genoeg weet ik niet wie ze is
of waar ze woont
of als ze inderdaad wel leeft
Er is geen info over deze persoon
tenzij in deze regels
en laat het me duidelijk maken
voor zover ik weet
heeft ze wat mij betreft geen enkel probleem
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ik Merkte de contouren van je Borsten

Ik merkte de contouren van je borsten
doorheen het Halloweenpak
Ik wist dat je verliefd werd op mij
omdat geen enkele ander man kon merken
de stijging van je boezem in zijn verbeelding
Het was een breuk in jouw ongewone bescheidenheid
voor mij en enkel voor mij
waardoor je mijn mateloze honger imponeerde
de onvergelijkbare en definitieve contouren van je borsten
zoals twee diepe versteende schelpen
die de hele nacht bleven en er wellicht voor altijd zullen zijn
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de ontsnappinG

Oh schatje (zoals we plachten te zeggen)
je bent breed geheupt en lief
Ik ben blij dat we over de muur raakten
van dit walgelijke zenklooster
Echt zo jong zijn we niet
maar er is nog altijd wat plezier
om uit deze lederen zakken geperst te worden
Zelfs al liggen we hier in Acapulco
niet echt in elkaars armen
enkele jonge monniken wandelen in één lijn
door de sneeuw op de Baldyberg
huiverend en winden latend in het maanlicht:
er zijn passages in hun meditatie
die onze liefde alle heil toewensen
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ik Ben aan het sterven

Ik ben aan het sterven
 omdat jij niet
gestorven bent voor mij
 en de wereld
houdt nog steeds van jou

Ik schrijf dit omdat ik weet
dat je kussen
 blind geboren zijn
op de liederen die je raken

Ik wil geen plan
 in jouw leven
Ik wil verloren raken
 in jouw gedachten
op de manier waarop je luistert naar New York Stad
als je in slaap valt
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1967

Ik weet dat iets als
 hel en hemel niet bestaan
Ik weet dat het 1967 is
maar slaap je sliep je
met een van mijn vrienden
Ik wil het niet zomaar weten
Het is het enige wat ik wil weten
niet om het mysterie van G-d
niet om mezelf
en ben ik de enige mooie
De enige kennis die ik wil hebben
is te weten of ik wel
of niet de enige geliefde ben
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lelijk in onze oGen

Telkens als het gebeurt om jou te zien
vergeet ik voor een tijd
dat ik lelijk ben in mijn eigen ogen
om jou niet te winnen

Ik wou dat je mij koos
uit al die mannen die je kent
 omdat ik vernield ben
in hun gezelschap

Ik heb dikwijls voor jou gebeden
in deze woorden
 Laat ze mij hebben
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er zijn Geen verraders

Er zijn geen verraders bij de vrouwen
Zelfs de moeder vertelt de zoon niet
dat ze ons niet het beste wensen

Ze kan niet getemd worden door gesprekken
Afwezigheid is het enige wapen
tegen het uiterst arsenaal van haar lichaam

Ze behoudt een speciale minachting
voor de slaven van de schoonheid
Ze laat hen kijken naar haar dood

Vergeef me, partizanen,
Ik zing dit enkel voor diegenen
die het niet kan schelen wie de oorlog wint
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ik liet een vrouw achter

Ik liet een vrouw wachten
Ik ontmoette haar iets later
ze zei, Je ogen zijn dood
wat is er met jou gebeurd, liefste

En gezien ze mij de waarheid sprak
probeerde ik een eerlijk antwoord
Wat er ooit met mijn ogen gebeurde
gebeurde met je schoonheid

O ga slapen mijn trouwe vrouw
Ik vertelde haar nogal wreed
Wat er met mijn ogen gebeurde
gebeurde met jouw schoonheid
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onzichtBaar vannacht

Ik ben onzichtbaar vannacht
Enkel bepaalde bedeesde vrouwen zien me
Tijdens al mijn akelige dagen van zichtbaarheid
verlangde ik naar haar glimlachjes
Nu kijken ze uit naar hun armzalige
plannen-voor-de-avond
zo zouden we elkaar kunnen begroeten
Zusters van mij
van mijn eigen versplinterde volk
derdekeuze geliefden achterna
ze glimlachen naar mij om te tonen
dat we elkaar nooit kunnen ontmoeten
zo lang we toestaan
om deze gang van zaken voort te zetten
van wie wij de ellendelingen zijn
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liefde is een vuur

Liefde is een vuur
Het verbrandt elkeen
Het verminkt elkeen
Het is het excuus van de wereld
om lelijk te zijn
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je scheurde je heMd

Je scheurde je hemd
om mij te tonen
dat je gekwetst bent
Ik moest wel staren

Ik legde mijn hand
op wat ik zag
ik trok het terug
Het was een klauw

Je huid is geheeld
Je naait jouw hemd
Je gooit me eten
en wijzigt mijn vuil
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dreiGeMent

Dit is een dreigement
Weet je wat deze dreiging is
Mijn leven is niet privé
Je zult zelfmoord plegen
of worden zoals ik
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donker oM vier uur

Het wordt nu donker om vier uur
De voorruit is gevuld met nacht en koude
de motor draait voor de warmte van de radiator
Uiteindelijk vergeven we onszelf
en raken elkaar tussen de benen
Eindelijk kan ik een vleugje welkom voelen in onze zoenen
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ver van de Grond

Terez en Deanne ontwijken me
Terez en Deanne
 dat is waarom ik een groot dichter ben

en ook artiest
 ik zou van het genaai in New York
meer kunnen houden
 ver van de grond
maar al dromend en vol moed
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Mijn kaMer

Kom binnen in mijn kamer
Ik was aan jou aan het denken
en ik versierde mezelf
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de weG naar larissa

Ik liep verloren
toen ik je ontmoette op de weg
naar Larissa
de rechte weg tussen de ceders

Je dacht
dat ik een man van vele wegen was
en je hield van mij omdat ik zo’n man was
Ik was die man niet

Ik liep verloren toen
ik je ontmoette op de weg
naar Larissa
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ik word Gestraft

Ik word gestraft als ik niet zweet
of als ik probeer iets uit te vinden
Ik ben een van de slaven
U bent werknemers
Daarom haat ik uw werk

*Ik word gestraft als ik niet aan dit gedicht werk
of als ik probeer iets uit te vinden
Ik ben een van de slaven
U bent werknemers
Daarom haat ik uw werk

*Originele woorden in de poëziebundel*

het tijdperk van de waterMan

Welkom in dit boek van slaven
dat ik schreef tijdens je verbanning
jij godverdomse klootzak —
terwijl ik moest vechten
tegen al de slappe leugenaars
van het tijdperk van de Waterman
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de Moordenaars

De moordenaars die 
  andere landen leiden
proberen ons te krijgen
om de moordenaars te overwinnen
  die onze stad leiden
Ik vooreerst
verkies de regel
  van onze eigen moordenaars
Ik ben overtuigd
  dat de vreemde moordenaar
meer van ons zal doden
dan de oude vertrouwde moordenaar
  Ik geloof ronduit gezegd niet 
dat iemand van aldaar
wil dat wij onze sociale problemen
wensen op te lossen
  Ik baseer dit alles op hoe ik me voel
over de naaste buur
Ik hoop enkel dat hij
  niet lelijker wordt
Om die reden ben ik een patriot
Ik zie niet graag
  een brandende vlag
omdat het de moordenaars 
van elke kant aanzet
tot een ongelukkige uitwas
dat luchtig doorgaat
  ongecontroleerd
tot iedereen dood is
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de zuiverste GeleGenheden

Zijn zelfmoord was eenvoudig weg geen puzzel
speciaal voor elk van ons
die van hem een foto namen
met zijn open mond
achter een spoor van roet

We zagen hoe hij een meisje tegenkwam
gewoon op goed geluk
de blauwe nacht van de buiten
geschraagd door citroenbomen
gelijkend op kleinkijkende orkesten

We stonden op de rand
van een kogelgat naar beneden kijkend
toen hij haar enorme nieuwe laars dichtreeg
met een python

Zing voor hem, Leonard,
je liefde voor honing geeft je het recht
om zijn regenjas te dragen
en zijn bijtende scheerlotion
op de zuiverste gelegenheden
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je GinG naar je werk

Je ging voor de V.N. werken
en je werd een spion
voor een Zuid-Amerikaanse regering
omdat je je over niets bekommerde
en je sprak Spaans
Dat was vele jaren nadat we elkaar lief hadden
in de honinglucht van het herfstige Montreal:
Athene was in het verleden mooi
de winkels waren vrij
We kenden tien grote steden uit het hoofd
Dood aan de Krachten
die de manier van reizen vernielden
Laat ze hun flauwe geheimen stamelen
over jouw lange benen en vingers
Laat hen je stijve liefde houden
Dood aan de Voorhoede
Dood aan de Junta
Dood aan de Paspoortcontrole
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elk systeeM

Elk systeem dat je zonder ons verzint
zal ten onder gaan
We hebben je voordien gewaarschuwd
en niets wat je bouwde bleef overeind
Luister als je je over je ontwerp buigt
Luister als je je mouw opstroopt
Luister nog maar eens
Elk systeem dat je zonder ons verzint
zal ten onder gaan
Je hebt je drugs
Je hebt je wapens
Je hebt je Piramiden en je Pentagons
Met al je gras en kogels
je kunt niet meer op ons jagen
Al wat we over onszelf voor altijd openbaren
is deze waarschuwing
Niets wat je bouwde bleef overeind
Elk systeem dat je zonder ons verzint
zal ten onder gaan
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een van deze daGen

Een van deze dagen
zal je het object zijn
van de minachting van slaven
Dan zal je niet zo makkelijk praten
over onze vrijheid en onze liefde
Dan zal je ervan afzien
om je oplossingen aan te bieden
Je hebt zoveel dingen in gedachten
Wij denken enkel aan wraak
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ik proBeer voelinG te houden

Ik probeer voeling te houden waar ik ook ben
Ik zeg niet dat ik van je hou
Ik zeg niet dat ik het heb opgelost
De zon verschijnt in de hemel
Mijn werk roept me
zo zoet als de klank van de rivier
naast de hut in Tennessee
Ik luister aan mijn bureau
en ik ben bijna klaar om te vergeven
al diegenen die ons probeerden klein te krijgen
met hun fijne systemen
Je schoonheid is overal
die we samen puurden
uit de harde tijden

Je zult nooit voelen dat ik je leid
Ik ontsnap voor altijd aan je verering
Ik heb geen idee hoe je te ketenen
Ik heb geen enkele gedachte voor jou
Ik heb geen gebeden om je in te bewaren
Ik leef voor jou
zonder de herinnering van wat je verdient
of wat je niet verdient
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Mijn BeGeerte

Het is niet om je iets te vertellen
maar om te blijven leven
dat ik dit schrijf
Het is mijn begeerte waar je van houdt
Ik heb niets overgehouden voor mijzelf
Ik heb elke eer verfoeid
Vorstelijk en mysterieus
mijn begeerte heeft van jou een slaaf gemaakt
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jouw oGen

Jouw ogen zijn heel sterk
Ze proberen me te verminken
Je zette al je kracht
in jouw ogen
omdat je niet weet
hoe een held te zijn

Je heb je in je ideaal vergist
Het is geen held
maar een tiran
die je wenst te worden
Daarom is zwakheid
je aantrekkelijkste kant

Ik heb geen plannen voor jou
Je vervaarlijke zwarte ogen
haken vast aan het dichtste meisje
of de nabije spiegel
omdat je hoopvol gaat
van gelofte naar gelofte
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dit is oorloG

Er is niemand
om deze gedichten aan te tonen
Roep geen vriend of getuige
wat je alleen moet doen
Dit is mijn asse
Ik ben niet van plan enig werk te redden
door stil te blijven
Je bent nog niet zo sterk als ik
Je gelooft me
maar ik geloof jou niet
Dit is oorlog
Je bent hier om vernield te worden
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ik hou van lezen

Ik wou graag
een van de gedichten lezen
die me naar de poëzie dreef
Ik kan geen enkele regel herinneren
of waar ook te zoeken

Hetzelfde 
gebeurde met geld
meisjes en laatavondgesprekken

Waar zijn de gedichten
die me wegleidden
van alles wat ik liefhad

hier te staan
naakt met de gedachte U te vinden



136

de Gedichten houden niet Meer van ons

De gedichten houden niet meer van ons
zij willen niet van ons houden
zij willen geen gedichten zijn
Roep ons niet bijeen, zeggen ze
We kunnen je niet langer helpen

Er wordt niet meer gevist
in de Grote Hartrivier
Laat ons gerust
We worden iets nieuws

Ze zijn terug gegaan naar de wereld
om bij degene te zijn
die met hun hele lichaam werken
die geen plannen hebben voor de wereld
Zij zorgden nooit voor vertier

Ik leef op een rivier in Miami
onder onbeschrijfelijke omstandigheden
Ik zie ze soms
half verrot half geboren
een spier omklemmend
als een opgerolde mouw
neerliggend in hun sop
om lief te hebben met de tanden van een zaag
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Blijf

Blijf
 blijf een beetje langer
timide schaduw
  van mijn rust
 zo licht vastgemaakt
  aan de adem voor
   mijn eerste vraag

Gij zijt de honger
kunt ontwapenen
  elke honger

Welke omhelzing
  maakt het kind voldaan
dat niet zal doden?
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etiquette

De Ark die je aan het bouwen bent
in jouw tuin
Wil je mij erop
Wil je mij eruit
Denk je niet
dat we allen Etiquette zouden moeten studeren
vooraleer we Magie bestuderen

N.Y., 1967
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een sluier

Er was een sluier tussen hen
gemaakt van goede draad
niet onzorgvuldig geweven

Daarom wilden ze het niet zien
noch priemden erin, maar vereerden
wat zij verborgen voor elkaar

Aldus dienden ze hun liefde
zo oud als Spaanse meesters dienden
Diegene Die Zich Niet Openbaart
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een toekoMstiGe nacht

Dook mezelf in een toekomstige nacht
zoals een armenlange kaarsenmaker
Kwam te lomp voor liefde weer
Nutteloos zoals ik eruitzie in mijn mantel van begeerte
Ik zal een ongeboren vrouw hebben
als ik enkel gedrukt ben
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Marokko

Ik bracht een man zijn diner
Hij wou niet in mijn ogen kijken
Hij at in complete stilte

*Ik kocht een man zijn diner
Hij wou niet in mijn ogen kijken
Hij at in complete stilte*

*In het originele gedrukte gedicht*
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lied voor Mijn Moordenaar

We werden uitverkoren, uitverkoren waren wij
mijlen en mijlen uit elkaar:
Jij om van je koninkrijk te houden
jij om van mijn hart te houden.

De liefde is met tussenpozen
de tucht blijft duren
Ik werk aan je geest
jij werkt aan mijn kracht.

Ik bekijk mezelf van waar je bent:
laat je niet om de tuin leiden:
het spinrag waardoor je me ziet
is het zicht dat ik altijd voor me zag.

Begin de ceremonie nu
die we hebben voorbereid:
Ik ben die marmeren vloer zo beu
die we samen hebben gedeeld.
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de verkeerde Man

Ze sloten een man op
die de wereld wilde beheersen
De gekken
Ze sloten de verkeerde man op

een

Een van de hagedissen
blies bellen
toen het push-ups deed op de boomstronk
Het deed push-ups deze morgen
op het tapijt
en ik blies bellen van Bazooka
vorige nacht in de auto
Ik geloof dat de mystici juist zijn
als ze zeggen dat we allen Eén zijn
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dit is Mijn steM

Dit is mijn stem
maar ik ben enkel aan het fluisteren
De verbazingwekkende vulgariteit
van je stijl
nodigt mensen uit te denken
aan je marteling tot de dood
maar ik ben enkel aan het fluisteren
De oceaan is aan het fluisteren
De schroothandel is aan het fluisteren
We wensen niet langer te leren
wat je weet hoe het te doen
Er is geen afgunst over
als je dit zou verstaan
zou je beginnen beven
maar ik ben enkel aan het fluisteren
tot mijn strijdbijl
zodat het beeld zelf
je minachting kan milderen
en je verder kunt verzwakken 
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Nieuwe huid voor de oude ceremonie (1973)
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chelsea hotel (nr. 2)

 Ik herinner me je goed in het Chelsea Hotel
je sprak er zo moedig en zacht;
 je mond maakte me klaar op het slordige bed
de limousines wachtend in de straat.
 En dat was de reden en dat was New York
we zaten het geld en het vlees achterna
 en dat heette liefde voor de zangers in spe
wellicht nog steeds voor wat nog van hen rest

 Maar je ging ervan door, nietwaar, schat?,
je keerde gewoon je rug naar de massa.
 Je was ervan door, ik hoorde je nooit ‘s zeggen:
“Ik heb je nodig, ik heb je niet nodig,
Ik heb je nodig, ik heb je niet nodig,” —
	 en	al	dat	flauwe	geleuter.

 Ik herinner me je goed in het Chelsea Hotel, 
je was vermaard, je hart was een legende.
 Je zei me weer dat je knappe mannen verkoos
maar ik viel daar voor jou toch wel buiten.
 En met je gebalde vuisten voor mensen zoals wij
die verstoken zijn van het schoonheidsideaal,
 besloot je en je zei: “Wel, het geeft niks,
zijn we dan al lelijk, we hebben toch de muziek.”

Maar je ging ervan door, nietwaar, schat?,
je keerde gewoon je rug naar de massa.
 Je was ervan door, ik hoorde je nooit ‘s zeggen:
“Ik heb je nodig, ik heb je niet nodig,
Ik heb je nodig, ik heb je niet nodig,” —
	 en	al	dat	flauwe	geleuter.
 
 Ik wil je niet doen geloven dat ik je het liefst zag;
Ik hou niet bij hoeveel roodborstjes er vielen.
 Ik herinner me je goed in het Chelsea Hotel — 
da’s alles. Ik denk zelfs niet dikwijls aan jou.
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neeM dit verlanGen

Veel mannen hielden van de bellen
die jij vasthaakte aan de regen;
en iedereen die je wilde,
vond wat ze altijd zullen blijven wensen —
de schoonheid verloren in jezelf,
net zoals het voor hen verloren was —

Neem dit verlangen van mijn tong
al de nutteloze dingen
die mijn handen ooit hebben gedaan;
laat me je gebroken schoonheid zien,
zoals jij zou doen
voor wie je liefhebt

Je lichaam als een zoeklicht
Mijn armoe geopenbaard.
Je mildheid wil ik proberen
tot je schreeuwt:
“Nu moet je mijn begeerte proeven.”
En alles hangt af van
hoe dichtbij je slaapt bij mij —

Neem dit verlangen van mijn tong
al de eenzame dingen
die mijn handen ooit hebben gedaan;
laat me je gebroken schoonheid zien,
zoals jij zou doen
voor wie je liefhebt

Hongerig als een zuilengang
waardoor de troepen voorbij zijn gegaan,
Het is een ruïne achter jou
met je winterkleren,
je kapotte sandaalriem.
Maar ik hou ervan je daar naakt te zien.
speciaal van op de rug —

Neem dit verlangen van mijn tong
al de nutteloze dingen
die mijn handen ooit hebben gedaan;
ontknoop je diepblauwe lange jurk,
zoals jij zou doen
voor wie je liefhebt

Je bent trouw aan de betere man.
Wel, ik vrees dat hij je verliet.
Dus laat me een oordeel over je liefdesaffaire
in deze eigenste kamer waarin ik
de mijne tot de dood veroordeelde.
Ik zal zelfs deze oude laurierblaadjes
dragen die hij afschudde van zijn hoofd —

Neem dit verlangen van mijn tong
al de nutteloze dingen
die mijn handen ooit hebben gedaan;
laat me je gebroken schoonheid zien,
zoals jij zou doen
voor wie je liefhebt
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veldcoMMandant cohen

Veldcommandant Cohen, hij was onze belangrijkste 
spion, gewond tijdens zijn opdracht, lsd parachuterend in 
diplomatieke cocktailfeestjes, Fidel Castro overtuigend om 
velden en kastelen te verlaten, alles achter te laten, en, 
als een man voor niets speciaals terug te komen, zoals 
naar wachtkamers, wachtlijnen voor tickets, zelfmoorden 
met zilveren kogels, en Messiaanse oceaangetijden, en 
raciale rollercoasters en andere vormen van verveling 
aangekondigd als poëzie. Ik weet dat je nu je slaap nodig 
hebt, ik weet dat je een hard leven hebt gehad, maar vele 
mannen vallen waar jij beloofde de wacht te houden.   

Ik heb het nooit gevraagd maar ik hoorde dat je de armen 
voluit steunt. Hoe komt het dan dat ik toevallig je gebed 
hoorde dat jij dit bent en niet meer dan een dankbare, 
trouwe geliefde van de zingende miljonair,
de patroonheilige van de jaloezie en de kruidenier van de 
wanhoop, al werkend voor de Amerikaanse dollar?   Ik weet 
dat je nu je slaap nodig hebt, ik weet dat je een hard leven 
hebt gehad, maar vele mannen vallen waar jij beloofde de 
wacht te houden.   

Lieveling, kom bij me liggen, als mijn liefste is wie je bent. 
En wees een tijd je zoetste zelve, tot ik meer vraag, mijn 
kind. Dan laat de anderen komen, ja, laat ze zich kenbaar 
maken en laat ze komen tot elke smaak op de tong ligt, 
tot de liefde doorboord is en de liefde is verhangen, en 
elke soort van vrijheid over is, daarna o, mijn liefste, o mijn 
liefste, o mijn liefste. 
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er woedt een oorloG

Er woedt een oorlog tussen de rijken en de armen, een 
oorlog tussen de mannen en de vrouwen. Er is een oorlog 
tussen zij die zeggen ”er is een oorlog” en de anderen die 
dat ontkennen. Waarom kom je niet terug naar de oorlog? 
Het is pas begonnen.

Ik leef hier met een vrouw en een kind. Die omstandigheid 
maakt me zowat zenuwachtig. Ik verhef me uit haar armen, 
zij zegt :”Ik neem aan dat je dit liefde noemt. Ik noem het 
room service.” Waarom kom je niet terug naar de oorlog? 
Wees geen toerist. Waarom kom je niet terug naar de 
oorlog? Laten we allen nerveus worden.

Je kunt het niet uitstaan wat ik geworden ben, je verkiest 
de gentleman die ik voordien was. Ik was zo makkelijk te 
verslaan. Ik was zo makkelijk onder controle. Ik wist zelfs 
niet dat er oorlog was. Waarom kom je niet terug naar de 
oorlog? Schaam je niet. Waarom kom je niet terug naar de 
oorlog? Je kunt nog altijd trouwen.

Er woedt een oorlog tussen de rijken en de armen, een 
oorlog tussen de mannen en de vrouwen. Er is een oorlog 
tussen de linksen en de rechtsen, een oorlog tussen de 
zwarten en de witten, een oorlog tussen de paren en de 
onparen. Waarom kom je niet terug naar de oorlog? Neem 
je nietige last op. Waarom kom je niet terug naar de oorlog? 
Het is pas begonnen. Laten we het allemaal betaald zetten.
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is het dit wat je wilde

We waren de belofte bij het krieken van de dag
Ik was de ochtend later
Jij was Jezus Christus, mijn Heer
Ik was de geldschieter
Jij was de gevoelige vrouw
Ik was Sigmund Freud
Jij was het handorgasme
Ik was de vieze kleine jongen

En is dit wat je wilde
om in een behekst huis te wonen
met de geest van jij en ik?

Jij was Marlon Brando
Ik was Steve McQueen
Jij was het glijmiddel
Ik was de Vaseline
Jij was de Vader van de Moderne Geneeskunde
Ik was Mr. Proper
Jij was de Hoer en het Beest van Babylon
Ik was Rin Tin Tin

En is dit wat je wilde
om in een behekst huis te wonen
met de geest van jij en ik?

Jij werd oud en verrimpeld
Ik bleef zeventien
Jij begeerde zovelen
Ik bleef hier met de ene
Jij verraadde je eenzaamheid
Ik kwam er alleen wel door
Je zei dat je nooit van me kon houden
Ik ontdeed je van je gewaad

En is dit wat je wilde
om in een behekst huis te wonen
met de geest van jij en ik?
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waaroM proBeer je niet

Waarom probeer je het niet zonder hem, waarom probeer 
je niet alleen te leven? Heb je echt zijn handen nodig voor 
je passie? Heb je echt zijn hart nodig voor je troon? Heb je 
zijn werk nodig voor je kind? Heb je het beest nodig om te 
neuken? Is het nodig om hem in bedwang te houden om 
een lady te zijn? Ik weet dat het je zal lukken, als je het 
alleen kunt doen.

Waarom probeer je niet hem te vergeten? Open gewoon 
je bevallige handje? Weet je, dit leven is vol van zoete 
gezellen, veel bevredigende liefdes voor een nacht. Wil je 
de sloot zijn rond een toren? Wil je het maanlicht zijn in zijn 
grot? Wil je je zegen geven aan zijn kracht als hij fluitend 
zijn paps, zijn papa’s graaf passeert? 

Ik zou je willen meenemen naar de ceremonie; tenminste 
als ik de weg nog weet. Jack en Jill, zij gaan zich voegen 
bij hun miserie; ik ben bang dat het tijd is voor iedereen 
voor een gebed. Je kunt zien dat ze uiteindelijk zijn gaan 
schuilen. Ze zijn bereid, ze zijn bereid om te gehoorzamen. 
Hun beloften zijn moeilijk, ze zijn er voor elkaar. Dus laat 
niemand een uitweg geven, een uitweg op hun weg.
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ik proBeerde je te verlaten

Ik probeerde je te verlaten. Ik ontken het niet. Ik sloot het 
boek wel minstens honderd maal. Ik zou elke morgen aan 
je zijde ontwaken.

De jaren gaan voorbij. Je verliest je trots. De baby is aan 
het huilen dus ga je niet naar buiten. En al je werk ligt pal 
voor je ogen.

Goede nacht, mijn schat. Ik hoop dat je tevreden bent. Het 
bed is wat smalletjes, maar mijn armen zijn wijd open. En 
hier is een man nog aan het werk voor jouw glimlach.
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wie door vuur?

Wie door vuur? Wie door water? Wie in het zonlicht? Wie in 
het nachtelijk uur? Wie door zware beproeving? Wie door 
het gemene recht? Wie in je blije, blije meimaand? Wie 
door traag verval? En wie zal ik zeggen is aan het roepen?

Wie door haar eenzame misstap? Wie door drugs? Wie in 
deze wereld van liefde? Wie door iets stoms? Wie door een 
lawine? Wie door kruit? Wie door zijn gulzigheid? Wie door 
zijn honger? En wie zal ik zeggen is aan het roepen?

Wie door een moedige beklimming? Wie per ongeluk? Wie 
in eenzaamheid? Wie in deze spiegel? Wie door het bevel 
van zijn vrouw? Wie door zijn eigen hand? Wie in dodelijke 
ketens? Wie aan de macht? En wie zal ik zeggen is aan het 
roepen?
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een zanGer Moet sterven

De rechtszaal is stil, maar wie wil bekennen? Is het waar 
dat u ons verraadde? Het antwoord is Ja. Dan leest u mij 
de lijst voor van misdaden die de mijne zijn. Ik zal naar uw 
genade vragen die u graag afwijst. En alle vrouwen worden 
vochtig, en de jury heeft geen keuze: een zanger moet 
sterven om de leugen in zijn stem. 

Ik dank u, ik dank u omdat u uw plicht doet, u houders van 
de Waarheid, u bewakers van de Schoonheid. Uw visie is 
juist. Mijn visie is fout. Excuses voor het bezoedelen van de 
lucht met mijn lied. La la la la la la, Ia la la la la la

Het is een zwarte nacht, en mijn verweer is verstopt in 
de kleren van een vrouw die ik zou willen vergeven; in de 
ringen van haar zijde, in de hengsels van haar dijen, waar 
ik moest voor bedelen in schoonheid vermomd. Goede 
nacht, goede nacht, mijn nacht na nacht, mijn nacht na 
nacht na nacht na nacht.

Ik ben zo bang, ik luister naar je. Je beschermers van je 
zonnebril doen wat ze moeten doen. Het is hun manier 
om vast te houden, het is hun manier om te onteren, hun 
knie op je ballen en hun vuist in je gezicht. Ja, en lang leve 
de staat! Door wie dan ook gemaakt! Meneer, ik heb niets 
gezien, ik kwam enkel laat thuis.

En bewaar me een plaats in het twaalfdollargraf
met diegene die geld namen voor het plezier dat zij gaven; 
met wie altijd klaar zijn, met zij die ontkleedden zodat je 
met je hoofd kon liggen op iemands borst. En alle vrouwen 
worden vochtig, en de jury heeft geen keuze: een zanger 
moet sterven om de leugen in zijn stem. 
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Dood van een vrouwenversierder (1978)
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herinnerinGen

Frankie Laine zong “Jezebel”
Ik pinde een IJzeren Kruis aan mijn revers
Ik wandelde naar het grootste
 en het blondste meisje
Ik zei: “Kijk, je kent me nu nog niet
 maar heel binnenkort zeker wel;
dus zou je me niet laten zien,
zou je me niet laten zien, 
zou je me niet laten zien, je naakte lichaam?”

Ze zei: “Kom met me dansen
aan de donkere kant van het lokaal
Er zijn kansen,
 Ik zal je bijna niks laten doen
Ik weet dat je honger hebt
 Ik kan het horen in je stem
en er zijn veel delen van mezelf om aan te raken
 kies maar vrijuit

Maar nee, je kunt niet zien,
nee, je kunt niet zien,
nee, je kunt niet zien, mijn naakte lichaam.”
We dansen dicht,
de band speelt “Stardust”
Ballonnen en papieren wimpels
 dalen op ons neer
Ze zegt, “Er rest nog één minuut
 om verliefd te worden.”
Op dergelijke heilige momenten
 stel ik al mijn vertrouwen
en al mijn geloof om te zien
al mijn geloof om te zien,
al mijn geloof om te zien, haar naakte lichaam.
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flinterdun hotel

De muren van dit hotel zijn flinterdun
Gisternacht hoorde ik jou
 hem liefhebben
De strijd van mond tot mond
en ledemaat tot ledemaat
De grom van eenheid toen hij binnen kwam

Ik stond daar met mijn oor
 tegen de muur
Ik was niet eens gegrepen door jaloezie
In feite viel een last van mijn wezen
Ik hoorde dat liefde
 voor mij oncontroleerbaar was
Een zware last viel van mijn wezen
Ik leerde dat liefde
 voor mij oncontroleerbaar was

Ik luisterde naar je zoenen aan de deur
Ik hoorde de wereld voordien
nog nooit zo dichtbij
Je bad liep vol en je begon een lied
Ik voelde me zo goed dat ik niets kon voelen

Ik kan niet wachten om het vlakuit te zeggen
Ik kan niet wachten op jou om mijn plaats in te nemen
Je bent De Naakte Vrouw
 in Mijn Hart
Je bent De Engel
 Met Haar Gespreide Benen
Het is geschreven op de muren van dit hotel
Je gaat naar de hemel
 eens je naar de hel bent geweest

Een zware last viel van mijn wezen
Ik hoorde dat liefde
 voor mij oncontroleerbaar was
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echte liefde laat Geen sporen na

Omdat de mist geen litteken nalaat
Op de donker-groene heuvel,
Zal mijn lichaam er ook geen laten
Op jou, ook niet na vandaag

Door vensters in de duisternis turen
De kinderen komen, de kinderen gaan
Als doelloze pijlen afvuren
Als ketens van sneeuw gemaakt

Echte liefde laat geen sporen na
Als jij en ik één zouden zijn
In je omarming verloren gegaan 
Als sterren tegen de zon of de maan

Als een vallend blad een tel kan rusten
in de lucht zou kunnen berusten
Op mijn borst ligt je hoofd te slapen
Mijn hand op je haar teder gelaten

En vele nachten blijven komen en gaan
Zonder ster en zonder maan
Dus zullen wij blijven bestaan 
Als een van ons ver weg is gegaan

Echte liefde laat geen sporen na
Als jij en ik één zouden zijn
In je omarming verloren gegaan 
Als sterren tegen de zon of maan
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ik liet een vrouw wachtend achter

Ik liet een vrouw wachtend achter.
Ik ontmoette haar wat later.
Ze zei, ik zie je dode ogen.
Wat is er met je gebeurd, liefste?
Wat is er met je gebeurd, mijn liefste?

En aangezien ze mij de waarheid zei
Probeerde ik een eerlijk antwoord:
Wat er ooit met mijn ogen gebeurde
Gebeurde met je schoonheid
Wat met je schoonheid gebeurde
Gebeurde met mij.

We namen onszelf naar iemands bed
En daar vielen we in elkaar
Snel als honden en echt dood waren we
En vrij als stromend water
Vrij als stromend water
Zo vrij als jij en ik
Zoals het echt moet zijn, liefste
Zoals het echt moet zijn.



Ga niet Geil naar huis

Ik ben geboren in een schoonheidssalon
Mijn vader had een kapperszaak
Mijn moeder was er steeds zoveel ze kon
Bij elk bezoek stond ze altijd voor je klaar

Maar ga niet geil naar huis
Zo word je alleen maar zot
Je kunt het niet schudden (of breken)
met je Motowngeluid
Het zal niet dooien in de regen

Ik keek achter al die vele gezichten
Die je glimlachend op je knieën dringen
En de lippen die ons tot proeven verplichten
En als je dat probeert, je tot Smeken dwingen

Hier komt je bruid met haar sluier aan
Ga bij haar staan, als je durft, jij zielenpoot,
Ga bij haar staan, jij aap, met je staart eraan
Als je ze een keer hebt, blijft ze tot je dood

Dus ben ik nu in datzelfde salon werkzaam
Vastgeketend aan de oude opmaaktroep
Lippenstift, schaduw en silicone-implantaat
Ik volg mijn vaders oude handelsberoep

Maar ga niet geil naar huis
Zo word je alleen maar zot
Je kunt het niet schudden (of breken)
met je Motowngeluid
Het zal niet dooien in de regen
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Dood van een Charmeur (1977)
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het café

De schoonheid aan mijn tafel.
Het gebarsten marmerblad.
Een brunette tien tafels ver.
Kom met me mee.
Ik wil praten.
Ik nam een drug die me moed gaf om te willen praten.
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Zij maakt een geluid in de gang
Kom binnen, zeg ik
Ze komt binnen
Naar het balkon
Sta achter haar
Buig je neer, zeg ik
Haar hemd omhoog
Kwijl in mijn hand
om het te openen
Kijk naar de zonsondergang
boven haar haren
Ben je verbonden
met het hotel, vraagt de kamermeid misschien? zeg ik
Nee, ik ben diegene
waarover je schrijft, zegt ze
diegene die de zuilen van bloed 
naar beneden zeilt
van het brein naar de engte
en verloren in jouw losgelaten broek
ik wil er zelf uitkomen 
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dood van een charMeur

De man die ze heel haar leven wou
 hing aan een zijden draad.
“Ik wist zelfs niet hoeveel
 ik je echt wel wilde,” zei ze.
Zijn spieren zij waren geteld
 en zijn stijl achterhaald.
“O schat, ik kwam te laat.”
 Ze knielde naast zijn voeten.

“Ik zal nooit een gezicht zien als het jouwe
 in al de jaren van komende mannen,
Ik zal nooit meer zulke armen zien
 al vechtend of verliefd.”
En al zijn deugden brandend
 in zijn rokerige vernietiging,
nam ze alles tot haarzelf
 wat haar liefste had verloren

De meester van het landschap
 stond te kijken naar het uitzicht
met een mus van Sint-Franciscus
 tegen wie hij aan het preken was
Zij wenkte naar de schildwacht
 van zijn hoge religieus gemoed.
Ze zei, “Ik maak wat plaats tussen mijn benen,
 Ik leer je wat eenzaamheid is.”

Hij schonk haar een orgie
 in een kamer vol spiegels
hij beloofde haar bescherming
 voor het probleem van haar schoot.
Zij bewoog haar lichaam hard
 tegen een scherp metalen lepel,
ze stopte de bloederige rituelen
 van de maandstonden.

...
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Zij nam zijn zeer bewonderde
 oosterse gemoedsgesteldheid,
en het donkerste alibi
 waarin zijn geld is weggestopt.
Zij nam zijn blonde madonna
 en zijn kloosterwijn.
“Deze mentale ruimte is bezet
 en alles is van mij.”

Hij probeerde zijn gelijk te krijgen
 dichtbij het treinspoor
Ze zei, “De kunst van het verlangen is voorbij
 en het zal nooit terugkomen.”
Ze nam zijn taveerne van het parlement,
 zijn baret, zijn brutale dans;
ze spotte met zijn vrouwelijke maniertjes
 en zijn snor van het arbeiderstype.

De laatste keer dat ik hem zag
 probeerde hij zo hard
een vrouwelijke deductie te krijgen
 maar hij is nog geen vrouw.
En de laatste keer dat ik haar zag
 woonde zij bij een jongen
die haar ziel een lege kamer geeft
 en haar lichaam veel genot.

Dus de grote affaire is voorbij
 maar wie had ooit durven denken
dat het ons allen zo leeg
 en niet zo onder de indruk achterliet.
Het is zoals ons bezoek aan de maan
 of aan die andere ster:
Ik neem aan dat je voor niets gaat
 als je echt zo ver wil gaan.
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de fotoGraaf

Mijn donkere gezel fotografeert me tussen de madeliefjes.
Mijn leven is kunst.
Zij is mooi als ze glimlacht.
Ze zou meer moeten glimlachen.
We hebben dezelfde natuur.
We zijn lui en onweerstaanbaar.
Op een dag zullen we teruggaan naar die rivier in Tennessee en
ze zal me neerschieten met een .22
Neem er eentje met mijn hoed op.
We hebben heel wat film.
Ik leerde haar hoe ‘s morgens een man te groeten.
Die dingen zijn verloren gegaan
zoals de ark en de guldenroedes.
Ze vroeg me om ze haar ook te leren — 
vergeten gebruiken die ik me kan herinneren.
Ik vertelde haar over de tijd
dat Adam en Eva poogden zelfmoord te plegen
maar informeerde peuters van de Milky Way
een huis te bouwen tegen hen.
Enkele madeliefjes komen aan mijn dij. 
Het is zo helder.
De madeliefjes schijnen terug naar de zon.
De wind polijst de lucht.
Een gek zou een jammerklacht trachten te plukken.
Neem een van ons samen.
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een andere faMilie

Zuster in de sneeuw, ik nam een andere familie
en jij niet, ik nam twee kinderen uit mijn knie.
Je broer viel om weer koud te zijn — 
op zijn palm bood hij twee figuurtjes aan de witte storm

Ik kon niet weg, ik nam een andere kindertijd,
Ik brak mijn belofte om terug te gaan, en het is koud.
Ik brak mijn belofte om niet te lijden, en nu
moet ik van vooraf aan mijn eenzaamheid verdienen

Je fout is elegant, de mijne is onhandig,
mijn das is nat en ik kan niet aan mezelf denken.
Wees asjeblieft trots op je kristal, je goed gemaakte 
kristallen bol die niet lekt en waar je niet van huivert

Je kunt niemand zijn en ik moet mijn vader zijn,
een andere kindertijd najagen in paniek,
en ik was voorbestemd om naast je bevroren te zijn, 
rechtop bevroren boven de goudvis in de stevige zilveren 
waterval

en ik moet vergeten wat ik haat, ik ben al
begonnen te vergeten, het is geen haat meer, het is
de oude kindertijd, mijn vaders hartaanval,
en lange instructies over mijn knopen en mijn schoenen

Ik verliet mijn liefste om aan het hoofd van de tafel te zitten.
Mijn vrouw zal zich afvragen waar ik ben geweest
en ik moet uitleggen dat zij verkeerd was, ik was
nooit sterk, ik was louter bevroren met mijn zonnelicht in het ijs

Nu ben je alleen, je bent waarlijk alleen,
jij was diegene die standvastig bleef,
en ik verraadde het einde, ik viel neer onder de grote 
sneeuwvlokken
net zoals mijn vader, net zoals mijn vader

en ik bekommer me om niemand, ze kunnen allen
naar de hel gaan, het is hier de enige luxe
waar alles in niets nieuws verandert, en je
wacht om als wraak neergestoken te worden door je dubbel
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een ander GetroMMel

Als het op klaagliederen aankomt
verkies ik Aretha Franklin
boven, laten we zeggen, Leonard Cohen
Onnodig toe te voegen dat hij ander getrommel hoort
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een werkMens

Ik had een vrouw en kinderen
Ik werd zat elke zaterdagnacht
Ik ging elke dag werken
Ik haatte de rijken
Ik wou een studente neuken
Ik was trots een werkmens te zijn
Ik haatte de hufters
 die de revolutie preken
Wie is zoals ik zal winnen
We hebben geen woorden nodig
Je zit allemaal op je knieën
 uitkijkend naar de verloren tepel
Wij staan hier pal
We staan al boven jou
Binnenkort zal de wet de onze zijn
Binnenkort zal je ons mededogen voelen
Ik heb geen vrienden
Ik heb geen klasse
Er is geen wij
Ik moest spelen met je sociale hersenschimmen
 om je hier in het midden van de nacht te krijgen
Dip je vlaggen in het bloed
Steek je fakkels aan
De vrouwen zijn aan het wachten
 in hoog geknoopte witte jurken
Je waardigheid is in ere hersteld
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anGelica

Angelica staat bij de zee
Al wat ik zeg is te luid voor haar gemoed
Ik zal moeten terugkeren
een miljoen jaren later
met de scalp van mijn oude leven
hangend aan één hand
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de volGende

De dingen zijn beter in Milaan.
De dingen zijn veel beter in Milaan.
Mijn avontuur is verzacht.
Ik ontmoette een meisje en een dichter
Een van hen was dood
 en een van hen was in leven.
De dichter was van Peru
 en het meisjes was dokter.
Ze nam antibiotica.
Ik zal haar nooit vergeten.
Ze nam me mee naar een donkere kerk
 toegewijd aan Maria.
Lang leve de paarden en de kandelaren.
De dichter gaf me mijn geest terug
 die ik in het gebed verloren was.
Hij was een groot mens uit de civiele oorlog.
Hij zei dat ik zijn dood in handen had
omdat ik de volgende was
 om de zwakheid van de liefde te verklaren
De dichter Cesar Vallejo
 die aan de voet van zijn voorhoofd ligt.
Blijf nu bij mij grote krijger
wiens sterkte enkel afhangt
 van de gunsten van een vrouw.
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een prachtiGe vrouw

een prachtige nacht
een prachtige vrouw
ze trouwden in de winter
ze gingen uit elkaar in de lente
ze gooide haar trouwring
in het Meer van Besluiten
ze ging verder
hij ging verder
ze ontmoetten elkaar weer
in het zuiden van Frankrijk
ze leefde alleen
maar in grote schoonheid
hij verscheen aan haar
als een pad
ze joeg hem op
vanuit de 18de eeuw
hij denkt de hele tijd aan haar
maar in de winter
wordt hij gek
hij wandelt de kamer op & neer
Hank Williams zingend
de politie legde bonnen op zijn auto 
de sneeuwruimers
bedekten het met sneeuw
ten slotte is het weggesleept
naar een enorm wit veld
van bevroren honden
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de GeBeurtenis

De gebeurtenis nam me helemaal in beslag
Een duif vloog doorheen het venster.
Het Chinese meisje glimlachte.
Ik beloofde haar plechtig.
We zouden nooit neuken.
We zouden nooit spreken.
We zouden elkaar nooit ontmoeten.
De onbegrensde grijze namiddag
steunde al zijn schepsels gelijkmatig
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je heBt Geen vorM

Je hebt geen vorm, je beweegt ertussen, alhoewel
je onbeweeglijk bent, de resten van de opgebruikte gedachte
van wat je niet gemaakt bent, maar die je een wereld biedt, 
die van niets is gemaakt, niet doorwrocht.
Daar verlang je naar iemand die ik niet ben, O
koningin zonder onderdaan, nieuwer dan de morgen,
antieker dan de eerste zaden gevallen onder
de was waar je geroepen werd en Adam is geboren.
En hier, niet je wezen, niet je afwezigheid 
koppelt de leegheid die ik nooit ben,
maar deze bewegingen en deze vormeloze gebeurtenissen zijn
een voorbereiding tot menselijkheid,
en ik sta op om lief te hebben en te eten en te doden
niet door mezelf, maar door onze huwelijkswil.
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de drooM

O ik heb zo’n wonderlijke droom gehad, zei ze.
Ik droomde dat jij met me vrijde.
Uiteindelijk, zei hij tot zichzelf, de geest
heeft iets opgestoken van het harde werk.
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Bij Mijn zoon

Ik lig naast mijn slapende zoon.
Hij was nu geen kind.
Een droom straalde van zijn lippen.
Hij was gewoonlijk goed gezelschap.
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ze heeft Me opGeGeven

net na het vallen van de avond 
kruipen golven op naar onze tenen 
mijn vrouw zei: ik heb alles wat ik wens
ik keek neer naar d’r haar
terwijl ze zich nestelde tegen mijn schouder als een geweerkolf
In de richting van de horizon
mist dampte uit het water helder wijzigend
in de oneindige gedaanten van welstand en beproeving
Ik ga ze iets aandoen, zei ik tot mezelf,
ze heeft me opgegeven
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het Goede Gevecht

Kon ze mij maar Meester noemen
Konden mijn genitaliën maar niet drijven
Als ik ontspande in het bad
En we keken alle twee naar beneden en wij gingen akkoord
Het is stom om een man te zijn
Vertel mijn moeder niet dat ik geworden ben
Het aanhangsel van een volwassen vrouw
Ik ben van haar gemaakt ik ben nutteloos voor haar
Ik ben ietwat uitgehold door haar schoonheid
Ik ben de gedaante van parfum
Ik ben de klank van ijzeren kleerhangers
Waarvan ze haar kleren nam
Als ik haar sterk en boos maakte
Met de subtielste beledigingen die ik kon verzinnen
En toch zou ze niet vallen
En ik weet zeker
Zij was het Meesterwerk van mijn middelbare leeftijd
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niet teruGGaan

Het is moeilijk geweest sinds ik De Tuin verliet
Ik voel me niet zo best in mijn kleren
Maar ik geef geen hand aan De Bewaker
En ik ga niet terug naar De Roos

Ik mis het gebrek van een man als Christus
En er zijn te veel Arthur Rimbauds
Maar ik ga niet terug naar Het Paradijs
En ik ga niet terug naar De Roos 
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frans en enGels

Ik denk dat jullie gek zijn om Frans te spreken
Het is een taal die de geest uitnodigt
om te rebelleren tegen zelf veroorzaakte verhitte ideeën
groteske poses en een theoretische benadering
voor gewone lichaamsfuncties. Het bestemt de ziel
in een ordinair priesterschap toegewijd aan de redding
van een falende erectie. Het is de taal
van kanker omdat het aan de geest hecht en
een tumor nestelt in elke honingraat
Tussen de rotte tanden van het Frans worden gekweekt
de meest bekrompen noties van het lot en de sjofelste
versies van glorie en het ooit somberste dogma van verandering om de
eenvoud van de menselijke actie te vervuilen
Frans is een carnavalsspiegel waarin de
kortschedelige idioot bevestigd en bemoedigd wordt
om een manifest op te stellen voor de vernietiging van de extra voorstelling

Ik denk dat jullie gek zijn om Engels te spreken
Ik weet wat je denkt als je Engels spreekt
Je denkt varkensachtige Engelse gedachten
je maakte onvruchtbaar het zwijn van de taal zonder genitaliën
Je bent pis en kak en niets anders
en om die reden sterven de geliefden in al je liedjes
Je kunt me niet om de tuin leiden jij wieg van urine
waarin Jezus uiteindelijk in slaap werd gebracht
en zelfs de darmen van Satan kunnen geen
behoorlijke plaats vinden om in je flat ritmes
van ambitie en ziekte met stank te vullen
Engels, weet ik, je bent bang voor speeksel
je avontuur is de glazen steen van sociologie
je bent Duitser bevoegd om te doden 

Ik haat je maar het is niet in het Engels
Ik hou van je maar het is niet in het Frans
Ik spreek tot de duivel maar het gaat niet over straf
Ik spreek tot de tafel maar het is niet over je plan
Ik knel tussen de benen van de maan
in een voertuig van perfect gestotter
en je durft me te ondervragen over deze zaak
van je afschuwelijke bestemmingen
je armzalige idioten van het noorden
die op weg gaan naar de hemel met je monden in vuur en vlam
Geef je over geef je over aan elkaar
jullie liefste nutteloze facetten
en leef met mij hierin en in andere stemmen
zoals de wind harp speelt waar je moest zijn
Kom en slaap in de moedertaal
en word wakker gemaakt door een maagd
(O slechtmoedig misbaksel van de eigen taal)
wakker gemaakt door een maagd
in een allesoverheersende staat van algehele gratie
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o Mijn onGeMaskerde vrouw

O mijn ongemaskerde vrouw
O lichaam van mijn plundering
fundament van mijn wachten
onvergeeflijk
en blijvende betovering
Een getuige houdt van jou
als je een flater slaat doorheen
de webben van mijn slapende geest
Een getuige wijst naar ons bed
zoals naar een monument van romantiek en gezang
en krijgt nog een menigte om zich te verbazen
O sappen en aroma
en onherbergzame warmte
O laatste resten van waardigheid
O schaduwgebroed van gehate liefdesspijt
O slierten en banen
die afstanden vernietigen
O draden en stralen en ketens
Welke kanalen van intense lucht
trillend naar een signaal
Welk allooi van oogpijn en sterrenlicht
Welke trieste heerschappij van geluk
om bij jou te zijn en jou alleen
aanmodderend naar de Dag des Oordeels
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jouw dood

Je bent een dode man
die een brief schrijft naar mij
Je zonnebril naast jou
op de vierkante tafel
op het groene vilt
Je schrijft zorgzaam
zin na zin
om uit te leggen wat het betekent
De betekenis is
dat je dood bent
dood met hoop
dood met lente
dood met de vage kolibrie
dood met het verlangen
om weer te schijnen
in details van het verleden
En je bent aan je dood gebonden
met hoop
met de hoop om uit te glijden
van onder je dood
en dan recht te staan
en een litteken zwaaiend
in de palm van je hand
zoals een uitnodiging naar de volgende vuurproef
Je brengt de nacht door 
met de bron van je dood
in een poging om het te prijzen
in een poging om het te verkopen
om een poging om het te betasten
Je dood is oké voor mij
Het heeft jou gegeven
het mooie hoofd dat je wou
het gezicht met de mooie lijnen
en zelfs als
je niet in deze schedel kunt wonen
Ik het wel kan en het ook doe
en ik dank je
voor je diepe heldendom
van je nutteloze briefwisseling
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de reBel

Ik was een verschrikkelijke rebel
Ik rebelleerde tegen een zin
 tussen haar benen
Ik strafte mezelf met een dag vrijaf
Ik nam een geest in bed
en ving het zaad in de palm van mijn hand
Haar groene katoenen jurk was opgetrokken
Ze zat de hele nacht op mijn gezicht
Ze sleepte me naar Jeruzalem
en trouwde me telkens weer
terwijl de zilveren ster van Bethlehem
hoestte en spuwde
in een rokersreveille
en het priesterschap dwong me
mijn oude huiselijke gesprek te hervatten
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deze stakker

Ik neuk nu de dode mensen
niet met jou met je brandende borst
niet met jou met je blouse op de grond

Waarom rinkel je de bel in de nacht
alsof we in een stad woonden
alsof het kind geboren was
alsof het Mysterie overleefde
 
Ik neuk nu de dode mensen
Ik hoef geen lied uit te proberen
Ik hoef niet tot tien te tellen

Waarom liet je je vingers groeien
Waarom draag je je jeans zo rond
Er is sneeuw op je oog. Je ondergoed
is koud vooral de rand

Niet wachten op een parachute
Wil de maan niet afschrapen
Tracht op je buik te sterven
Ik neuk nu de dode mensen
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ik trouwde haar traaG

Ik trouwde haar traag
Traag en bitter trouwde haar liefde
Trouwde haar lichaam
 in haar verveling en genot
Traag ging ik naar haar
Traag en wrokkig ging ik naar haar bed
Kwam naar haar tafel
hongerig en naar gewoonte
 kwam er om gevoed te worden
Ik trouwde haar traag
door niemand bestraft
zonder iemands zegening
in niemands naam
 tussen algemene vermaning
 tussen algemeen misprijzen
Kwam ik naar haar parfum
 mijn neusgaten wijd open
Kwam naar haar begerigheid
 met zaad voor een kind
Jaren in het vooruitzicht
en jaren in aftocht
 Ik trouwde haar traag
Traag knielde ik
En nu zijn we gekwetst
 heel diep en echt
dat niemand ons kan kwetsen
de Dood uitgezonderd
 En helemaal door de droom van de Dood
beweeg ik met haar lippen
De droom is een nacht
 maar oneindig de kus
En traag kom ik naar haar
 traag leggen we
onze kleren af van ons getwijfel
 en traagjes huwen wij
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je wordt niet verondersteld hier te zijn

Jij wordt niet verondersteld hier te zijn
Niet verondersteld naar me te zoeken
Dit is de povere kant van de stilte
Dit is witte ruis
  van de verlaten toepassing
Dit is Het Gevangenschap

Je hebt meer details nodig
Je hebt de naam van de straat nodig
Je wordt niet verondersteld hier te zijn
  in G-ds Naam

Je bent weer aan het wachten op mij
Wachtend aan de mond
  van de Tunnel van de Liefde
Maar waar is het koude riviertje
Waar is de geschilderde boot

Als de kolibrie alleen maar
kon nippen aan je verlangen
Als de groene blaren alleen maar
je verlangen konden gebruiken
Als een vrouw alleen maar
over je schouder kon kijken
naar de kaart van de Oneindige stad

Het schijnt dat niets je kan wegnemen
van dit rare herdenkingsteken
Niet wat werd gemaakt of geboren
scheid je van
  de fictie van mijn afwezigheid

Al de messiassen zijn bij mij bij deze
Je wordt niet verondersteld hier te zijn
Al de messiassen gaan akkoord
Je wordt niet verondersteld mij te zoeken
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eindexaMen

Ik ben bijna 90
Elkeen die ik ken is afgestorven
uitgezonderd Leonard
Hij kan nog altijd worden gezien
strompelend met zijn lieveling
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Recente Songs (1979)
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ik kwaM zo ver voor schoonheid

Ik kwam zo ver voor schoonheid
Ik liet zoveel achter in mijn levenswerk:
mijn familie en mijn gezapigheid,
mijn ongetekend meesterwerk

Een beloning zou welkom zijn
voor zulk een eenzame keuze,
en ongetwijfeld zou er een antwoord zijn
op zo’n hopeloos klinkende leuze

Ik oefende op mijn heiligdom
dat ik aan elkeen had bekend
maar de geruchten van mijn deugd
beroerden haar geen enkel moment

Ik wijzigde mijn stijl in zilverkleur
mijn kleren kleurden zwart voortaan
en waar ik me toen echt nog overgaf
zou ik nu ten aanval overgaan

Ik bestormde het oude speelhuis
voor het geld en het vlees,
en ik kwam tot het besluit
wat rot was, wat fris scheen

En ik voerde de bevelen uit
met gebroken botten tot lering
de waarde van mijn schuldig besluit
de schaduw van mijn levenshouding 

Maar nee, ik raakte haar niet eens fel
Met een veel te zware hand
Haar ster boven mijn bevel
Haar naaktheid onbemand

Ik kwam zo ver voor schoonheid
Ik liet zoveel achter in mijn levenswerk,:
mijn familie en mijn gezapigheid,
mijn ongetekend meesterwerk
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het raaM

Waarom sta je daar bij het raam
Achter gelaten voor schoonheid en trots
De doorn van de nacht in je boezem
De speer van de leeftijd in je zij
Verloren in de passies van parfum
Verloren in de vodden van spijt
Verloren in de golven van een ziekte
Die de hoge zilveren zenuwen losknoopt

Oh verkoren liefde, oh bevroren liefde
Oh kluwen van materie en geest
Oh lieveling van engelen, duivels en heiligen
En de totale diepbedroefde gastheer
Bedaar zijn ziel

En kom voort uit de wolk van onwetendheid
En zoen de wang van de maan
Het Nieuwe Jeruzalem in gloed
Waarom de hele nacht talmend in de ruïne
En laat geen woord achter van onbehagen
En laat geen waarnemer om te bewenen
Maar klim op je tranen en wees stil
Als een roos op haar ladder van doornen

Oh verkoren liefde, oh bevroren liefde
Oh kluwen van materie en geest
Oh lieveling van engelen, duivels en heiligen
En de totale diepbedroefde gastheer
Bedaar zijn ziel

Leg daarna je roos op het vuur
Het vuur geeft op aan de zon
De zon geeft het over aan de pracht
In de armen van de hoog heilige
Voor de heilige die droomt van een brief
Droomt van de dood van de brief
Oh zegent gij voortdurend gestotter
van de wereld tot vlees gemaakt

Oh verkoren liefde, oh bevroren liefde
Oh kluwen van materie en geest
Oh lieveling van engelen, duivels en heiligen
En de totale diepbedroefde gastheer
Bedaar zijn ziel
Bedaar zijn ziel
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onze daMe van de eenzaaMheid

De hele zomer lang raakte ze mij aan
Zij verzamelde in mijn ziel en wezen
Uit vele doornen en uit vele heggen
Haar vingers, als een wever rap en onvolprezen

En het licht kwam vanuit haar lichaam
En de nacht ging door haar charmant onthaal
De hele zomer lang raakte ze mij aan
Ik kende haar persoonlijk, ik kende haar totaal

En haar jurk was zo blauw en liefdevol
En haar woorden waren klein en minimaal
Zij is het schip van de hele weidse wereldbol
Meesteres, oh meesteres van ons allemaal

Geachte dame, Koningin van de Eenzaamheid
Ik dank u uit de diepste grond van mijn hart
Omdat gij mij zo intens en dicht begeleidt
Velen stonden met velen te veel helemaal apart

En het licht kwam vanuit haar lichaam
En de nacht ging door haar charmant onthaal
De hele zomer lang raakte ze mij aan
Ik kende haar persoonlijk, ik kende haar totaal
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de ziGeunervrouw

Waar waar waar
is mijn zigeunervrouw vannacht?
Ik hoorde zoveel wilde verhalen;
ze kunnen niet kloppen.
Maar met wiens hoofd is ze aan het dansen
op de dorsvloer?
Wiens duisternis zinkt diep in haar armen
beetje bij beetje?
En waar 
is mijn zigeunervrouw vannacht?

De zilveren messen flitsen
in het vermoeide ouwe café.
Een geest klimt op de tafel
in een bruidsnegligé
Ze zegt: “Mijn lichaam is het licht, mijn lichaam is de weg.”
Ik gooi mijn arm in de lucht tegen alles in
en vang het bruidsboeket.
En waar
waar is mijn zigeunervrouw vannacht?

Te vroeg voor de regenboog,
te vroeg voor de duif.
Dit zijn de laatste dagen:
dit is de duisternis, dit is de vloed.
En er is noch man noch vrouw
die kan aangeraakt worden,
maar jij die tussen hen in komt staan,
jij zult veroordeeld worden.

En waar
waar is mijn zigeunervrouw vannacht,
waar waar waar
is mijn zigeunervrouw vannacht?
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de verrader

De Zwaan zwalpte nu rond op de Engelse rivier,
Ah de Roos van de Hoge Romantiek opende weids;
Een zongebrande vrouw geeuwde me door de zomer;
En de rechters bekeken ons hier anderzijds.

Ik zei aan mijn moeder: “Moeder ik moet je verlaten.
Bewaar mijn kamer maar laat geen enkele traan meer.
Wie je over een sjofel einde zou horen praten,
Het was half om half mijn fout en dat van de sfeer.

Maar de Roos die ik ziek maakte door rode koorts
En de Zwaan die ik lokte met een slecht geweten;
Ze zei ten slotte dat ik haar fijnste lieveling was,
En als ze verlepte zou ik de schuld op mezelf wel steken.

De rechters zeiden dat ik het miste op een haar na.
Sta op en maak de troepen klaar voor de aanval.
Ah de dromers rijden tegen de mannen van de daad,
Oh bekijk de mannen van de daad hun terugval.

Maar ik draalde aan haar dijen een fataal moment,
Ik zoende haar lippen alsof ik nog begeerte had.
Mijn valsheid had me gestoken als een wesp;
Het gif drong binnen en verlamde mijn levenspad.

Om alle jonge soldaten te waarschuwen was ik niet in staat;
Dat zij van hogerhand werden verraden;
Dus op strijdtonelen van hier tot Barcelona 
Word ik opgelijst bij wie de liefde haten.

En lang geleden zei ze, ik moet hier vandaan,
Ah, maar laat mijn lichaam hier om op te liggen.
Je kunt het op en neer bewegen en als ik slaap,
Rijg wat draad doorheen die Roos en wentel de Zwaan.”

Dus elke dag opnieuw vernieuw ik mijn loze plicht;
Ik betast haar hier en daar - ik ken mijn plicht;
Ik kus haar open mond en ik prijs haar schoonheid,
En men noemt me verrader in mijn volle gezicht.
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de Gasten

Een voor een komen de gasten aan
De gasten komen door
De openhartigen met velen
De diepbedroefden zo weinig

En niemand weet waar de nacht naartoe gaat
En niemand weet waarom de wijn vloeit
O liefste, Ik heb je nodig, ik heb je nodig, ik heb je nodig
Ik heb je nodig op dit moment

En zij die dansen, zetten de dans in
Zij die wenen, beginnen
En welkom, welkom roept een stem
Laat al mijn gasten naar binnen

En alles gaat strompelend door dat huis
In eenzame geheimhouding
Zeggend Onthul jezelf
Of, waarom hebt gij mij in de steek gelaten

Plotseling flakkeren de toortsen op
De binnendeur vliegt open
Een voor een komen ze binnen
In elke vorm van hartstocht

En daar nemen ze hun zoete maal
Terwijl huis en gronden wegsmelten
En een voor een worden de gasten
neergegooid achter de tuinmuren

En zij die dansen, zetten de dans in
Zij die wenen, beginnen
Zij die ernstig verloren zijn
zijn verloren, en opnieuw verloren

Een voor een komen de gasten aan
De gasten komen door
De diepbedroefden met velen
De openhartigen zo weinig

En niemand weet waar de nacht naartoe gaat
En niemand weet waarom de wijn vloeit
O liefste, Ik heb je nodig, ik heb je nodig, ik heb je nodig
Ik heb je nodig op dit moment
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Ballade van de afweziGe Merrie

Zeg een gebed op voor de cowboy, zijn merrie liep weg
en hij zal lopen tot hij zijn schat vindt - zijn verdoolde, 
Maar de rivier is buiten zijn oever en elke weg weggespoeld 
en bruggen zijn vergaan in paniek om elk mogelijk verlies

En er is niets om te volgen, er is nergens naartoe
Ze is weg als de zomer, weg als de sneeuw
En de krekels breken zijn hart met hun lied
als de dag in mekaar zakt en de nacht is zo verkeerd

Was het in zijn droom dat zij voorbij galoppeerde
en neerboog naar de varens en het gras bezeerde
en in de modder een spoor van ijzer en goud sloeg
dat hij aan haar voeten spijkerde toen zij hem droeg

En alhoewel ze een minuut geleden aan het grazen was
volgt hij nu haar sporen - de hele nacht, de hele dag; 
blind voor haar aanwezigheid tenzij om dit af te wegen:
zijn kwetsuur alhier met haar straf daarentegen

Daarna weer thuis op zijn tak in de hoogste boom
zingt een vogel het zo plotseling uit met hoge toon
Oh de zachte winden rijden en de zon is warm
bij de wilgen aan de oevers van de rivierarm

En de wereld is zoet en de wereld is weids
daar is ze waar licht en duisternis zich scheiden
en ze is groots en schichtig, haar zweet verdampt
ze stapt op de maan als ze naar de hemel trapt

En ze nadert zijn hand, toch is ze niet echt tam
Ze verlangt om verloren te zijn - net zoals hij
Ze zal op hol slaan, ze duikt door de eerste open pas
waar ze buitelt en zich voedt aan het zoete berggras

Misschien breekt ze uit naar het hoge plateau
waar er niets boven is en niets beneden
Nu is het tijd voor hun last, tijd voor de zweep
Stapt ze door de vlammen, schiet hij vanuit de heup?

Hij  bindt zich vast aan de galopperende merrie
en zij bindt zich vast aan de rijdende passagier
en er is geen ruimte maar er is links en rechts
en er is geen tijd maar er is dag en nacht

En hij leunt op haar nek en hij fluistert laag
Daar volg ik u ook waar gij ook zoudt gaan
En ze draaien zich om als één en de vlakte als doel
de teugel en de zweep niet eens van doen 

Nu zit de sluiting op dit verbond, wie maakt ze echt vast,
wie breekt ze uiteen tijdens de volgende nacht?
Sommigen zeggen de merrie, anderen ‘t is de ruiter wel
sommigen zeggen dat liefde is als rook, boven elk herstel

Maar mijn liefste zegt, Leonard, laat maar gaan,
dat oude silhouet aan het grote Westerse bestaan
Dus kies ik maar een melodie en zij gaan net voorbij
zo verdwenen ze als rook, verdwenen als dit refrein



Diverse standen (1984)
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dans Me naar het liefdeseind

Dans me naar je schoonheid
met een vurige viool
Dans me doorheen je angsten
tot ik veilig ben beland
Til me als een olijftak
en word mijn lievelingsduif
Dans me naar het liefdeseind

Laat me je schoonheid zien
als de getuigen verdwenen zijn
Laat me je beweging voelen
zoals dat gebeurt in Babylon
Toon me langzaam aan waar ik enkel
de grenzen nog van ken
Dans me naar het liefdeseind

Dans me nu naar de bruiloft
dans me steeds maar door
Dans me innig teder en
dans me eindeloos lang
We zijn beiden beneden onze liefde
we zijn er beiden bovenop
Dans me naar het liefdeseind

Dans me naar de kinderen
zij die willen geboren worden
Dans me door de gordijnen
die onze kussen deden vergaan
Zet een tent op als schuiloord
hoewel elke draad is losgerukt
Dans me naar het liefdeseind

Dans me naar je schoonheid
met een vurige viool
Dans me doorheen je angsten
tot ik veilig ben beland
Raak me met je naakte hand
met je handschoen raak me aan
Dans me naar het liefdeseind
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Mijn teruGkoMst naar jou

Misschien doet het nog altijd pijn,
Ik kan de andere wang niet toekeren
Maar je weet dat ik nog altijd van je hou;
‘t is alleen maar dat ik niet kan spreken
Ik zocht naar jou in iedereen
en ze kwamen er ook voor bij mij;
Ik leefde alleen maar het was enkel 
mijn terugkomst naar jou

Nu zijn ze de fabriek aan het sluiten
net nu de facturen moeten betaald worden;
en de velden zijn achter slot en grendel
hoewel de regen en de zon erdoor komen.
En de lente komt maar stopt dan weer
in de naam van iets helemaal nieuw;
en al mijn zintuigen komen in opstand tegen
mijn terugkomst naar jou

Ze spreken nu mijn oordeel uit,
en ik weet wat te doen:
nog een mijl van stilte voor
mijn terugkomst naar jou

Ze zijn met velen in jouw leven
en er komen er nog velen.
Omdat jij een stralend licht bent,
zullen er velen zijn die je ziet.
Maar ik heb geen greintje nijd
als je de weinige dierbaren kiest
die hun trots lieten aan de andere kant van
mijn terugkomst naar jou

Zelfs in jouw armen weet ik
dat ik het nooit bij het rechte eind heb;
ook al buig je neer
om me te troosten in de nacht.
Ik moet hiervoor je erewoord krijgen
of niets van dat alles is waar,
en al wat ik zei was enkel in plaats van
mijn terugkomst naar jou
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de kapitein

De Kapitein riep me aan zijn zij
hij tastte zoekend naar mijn hand
“Neem deze zilveren staven,” zo zei hij
Voer dit uit zoals ik het heb gepland.”

“Wat gepland? er is hier niemand,
hier zijn enkel jij en ik — want
Wat overschiet is dood of het beet in ‘t zand
of gaf zich over aan de vijand

“Klagen, klagen, je deed niet meer dan dat
bij ons verlies klonk het bij jou het grauwst.
Als je niet de Kruisiging hebt gehad;
dan is het wel de Holocaust.”

“Moge Christus genade hebben voor je bestaan
omdat je er zo’n grap van maakte
tussen deze harten die brandend ten onder gaan
en vlees dat als rook omhoog geraakte.”

“Ik weet dat je geleden hebt, knaap,
maar lijd hierbij voor een lange dag:
Wat een soldaat verdrietig maakt
bezorgt de doder steeds een glimlach.”

“Ik vertrek, Kapitein, ik moet weg;
je hand is gedoopt in bloed.
Maar, Kapitein, zeg me, zeg
waar de geschikte plek is waar ik heen moet

“Een gepaste plek waar je blijven kunt is er niet
in zo’n  helse dodelijke slachtpartij,
maar als een vrouw in je hand de toekomst ziet,
ga bij haar en laat ze nimmer vrij.”

“Ik liet een vrouw achter in Tennessee
en ook een kind in Saigon —
Ik zette mijn leven op het spel, en niet
om een country-western song.”

“Maar als je je liefde niet doet 
stijgen tot op de hoogste graad,
dan ben je precies de man die ik vermoed —
dus kom en sta met mij paraat.”

...
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Ik schreeuwde “Je vaste dagen zijn voorbij,” 
“je zult me niet meer bij de neus nemen.
Ik weet zelfs niet aan welke zij
we vochten of om welke reden.”

“Ik sta aan de kant die altijd verloor
tegen de kant van de hemel;
Ik sta aan de kant van slangenogen gegooid
tegen de zijde van de zeven.

“En ik las het Mensenrechtenrapport zoals geschreven
en een en ander bleek wel waar,
maar er was geen enkele last overgebleven
dus leg ik die last op mijn trouwe dienaar.”

De Kapitein was nu in stervensnood
maar hij was niet eens uitgeteld.
De zilveren baren lagen in mijn hand als brood;
Ik heb ze op mijn hemd gespeld.
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als het uw wens zou zijn

Als het uw wens zou zijn
dat ik niet meer spreek,
en mijn stem verdwijnt
zoals ze voordien bezweek;
dan spreek ik niet meer,
wacht in nacht en ontij
tot iemand zweert op mijn eer,
als het uw wens zou zijn.

Als het uw wens zou zijn
dat een stem echt is en waar,
van op deze gebroken heuvellijn
sta ik voor u als zanger klaar.
Van op deze gebroken heuvellijn
zullen zij uw lof toezingen
als het uw wens zou zijn
om mij te laten zingen.

Als het uw wens zou zijn;
als er helemaal geen keuze is,
wijzig de rivier in een ravijn
en de heuvel in een feestelijk plein
Laat uw genade overlopen als wijn
over al deze brandende harten in de hel,
als het uw wens zou zijn
ons te verlossen uit het gekwel.

En breng ons bij elkaar
en bind ons allen samen,
al uw kinderen, hier en daar
achter hun lichtende ramen,
met hun moordenaarsbrein;
en eindig deze nacht op amen,
als het uw wens zou zijn. 
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de nacht koMt op

Ik ging naar de plaats waarvan ik wist waar ze wachtte 
onder het marmer en de sneeuw.
Ik zei, “Moeder, ik ben bang; de donder en de bliksem;
Ik kom er helemaal alleen niet door.”
Ze zei, “Ik zal bij jou zijn, jij in mijn sjaal gewikkeld,
mijn hand op je hoofd als je gaat.”
En de nacht kwam op; het was heel kalm;
Ik wilde dat de nacht eindeloos was,
maar ze zei, “Keer weer, keer weer naar de wereld.”

We vochten in Egypte, toen ze dit akkoord tekenden
dat niemand anders moest sterven.
Er was het vreselijke geluid en mijn vader viel neer
met een vreselijke wonde in zijn zij.
Hij zei, “Probeer door te gaan, neem mijn boek en wapen,
en herinner je, mijn zoon, hoe ze logen.”
En de nacht komt; op het is heel kalm;
Ik verkoos te veinzen dat mijn vader fout was,
maar je wil niet liegen, niet tegen de jongere.

We werden opgesloten in de keuken, ik koos geen geloof,
en ik vroeg me af hoe lang ze zou blijven.
Ik had zoveel nodig om niet aan te raken:
ik ben altijd zo gulzig geweest.
Maar mijn zoon en mijn dochter klommen uit het water,
roepend, “Papa, je beloofde om te spelen”
En ze leidden me weg naar de grote verrassing;
het is, “Papa, niet spieden, Papa, bedek je ogen.”
En zij verstoppen zich in de wereld.

Nu kijk ik steeds uit naar haar; liep verloren in zijn roeping;
Ik lig vast aan de draden van een gebed.
Zeggend, “Wanneer zal ze me halen, wanneer komt ze naar mij,
wat moet ik doen om klaar te staan? —
Dan buigt ze naar mijn hunkering, als een wilg, als een bron,
zij staat in de heldere lucht.
En de nacht komt op; het is heel kalm;
Ik lig in haar armen, ze zegt, “Als ik weg ben
Ben ik die van jou, de jouwe voor een lied.”

De krekels zijn aan ‘t zingen, de avondklokken luiden,
de kat ligt gekruld slapend in zijn zetel.
Ik zet een stap naar Bills bar, zover kan het nog wel,
en ik zal zien of mijn vrienden er nog zijn.
Ja, en santé op de weinigen die vergeten wat je doet,
en de minderen die het niet nauw nemen!
En de nacht komt op; het is heel kalm;
Ik wil oversteken, ik wil naar huis,
maar ze zegt, “Ga weer, weer naar de wereld.”
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halleluja

Ik wist van een geheim akkoord
dat David speelde voor de Here Zijn woord
maar muziek is niet echt je ding, is ‘t niet ?
Zo gaat het dus: eerst vier, dan vijf
in mineur laag, in major hoog;
de koning componeerde Halleluja!

Je geloofde sterk maar je zocht bewijs.
Haar bad op ‘t dak bracht je van de wijs
haar schoonheid of het maanlicht overviel je.
Ze bond je aan een keukenstoel
ze brak je troon, knipte je haar,
en uit je mond wrong ze ‘t Halleluja!

Je zei dat ik de Naam misbruik;
Maar ‘t is niet de naam die ik gebruik.
Maar als het zo was, wel, ‘t zijn toch je zaken niet?
Er is een zucht van licht in ieder woord;
Maar geen zorg om wat je hebt gehoord,
het vrome, of het slome Halleluja!

Ik deed mijn best, het was niet veel.
Ik voelde niks, tasten werd mij aangeleerd.
Ik zei de waarheid, hield je niet voor de gek.
En al ging het helemaal verkeerd
Ik sta voor de Meester van ‘t Lied
met niets meer op mijn tong dan Halleluja!

(Bijkomende verzen)

Schat, ‘k ben hier al geweest.
Ik ken die plaats, de vloer het meest. 
Ik woonde toen alleen voor ik jou kende.
Ik zag je vlag op de marmerboog,
maar liefde klinkt niet torenhoog
‘t is een koud en een gebroken Halleluja! 

Er was een tijd toen je me liet verstaan
wat er echt in je omging onderaan
maar nu toon je het niet meer aan mij, nietwaar?
Ik weet nog als ik diep ik in je dook,
en de heilige duif bewoog toen ook,
en elke ademtocht was ons Halleluja!

Misschien is er een God daarboven
maar over liefde wilde ik wel geloven
hoe je op iemand schiet die net voor je was.
En een klacht hoor je niet vannacht,
en het is geen pelgrim die het licht wel zag  — 
‘t is een koude en een slome Halleluja!
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Ik ben je man (1988)
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eerst koMt Brussel

Hun oordeel werd een straf van jaren nietsdoen
want ‘k gooide het systeem echt overhoop.
Ik kom eraan, ik geef ze hun verdiende loon.
Eerst komt Brussel, Luik volgt dan ook nog wel.

De hemel gaf een teken dat me leidde.
Een moedervlek: een signaal voor mijn bestaan.
De schoonheid van de wapens aan mijn zijde.
Eerst komt Brussel, Luik volgt dan ook nog wel.

Bij jou te zijn, is wat ik wil, mijn schatje.
Je lichaam en je geest en je japon, daar hou ik van.
Maar je ziet die lijn die door de halte scheert?
Ik zei je toch, dat ik er één was, één van hen.

Je hield van mij als een sukkel,
maar nu is het je zorg dat ik misschien wél win.
Je weet me zo te stoppen,
maar je hebt geen greintje tucht.
Vele nachten bad ik wel hierom,
om echt van start te gaan.
Eerst komt Brussel, Luik volgt dan ook nog wel..

Ik hou niet van je hippe zaak, beste man.
Ik hou niet van de drugs voor jouw dieet.
Ik haat het wat mijn zuster overkwam.
Eerst komt Brussel, Luik volgt dan ook nog wel.

Bij jou te zijn, is wat ik wil, mijn schatje.
Je lichaam en je geest en je jurk, daar hou ik van.
Maar je ziet die lijn die door de halte scheert?
Ik zei je toch, dat ik er één was, één van hen.

En ik dank je voor de post die ik van je kreeg:
het aapje en de triplex altviool.
Ik oefende elke nacht en sta paraat.
Eerst komt Brussel, Luik volgt dan ook nog wel.

Herinner je? Mijn leven was alleen muziek.
Herinner je? Ik was je groenteman.
‘t is Vaderdag, en wij allen zijn gewond.
Eerst komt Brussel, Luik volgt dan ook nog wel.
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wals Met Mij

Wel, in Wenen zijn tien mooie vrouwen.
Op een schouder legt de dood zijn gehuil.
De lobby telt wel veel honderden vensters.
Op een boom kiezen de duiven hun dood.
Er ligt een stuk van de morgen geplukt,
en het hangt in de Zaal van de Vorst  — 
Ai, ai ai ai
Wals met mij, wals met mij,
wals met mij in de greep van zijn kaak.

Ik wil je, ik  wil je, ik wil je
op een stoel met een oude krant.
In de grot op de tip van de lelie,
in ergens een gang waar liefde nooit kwam.
Op een bed waar de maan is aan ‘t zweten,
in een gil van getrappel en zand — 
Ai, ai ai ai
Wals met mij, wals met mij
met zijn gebarsten taille in je hand.

Zo’n wals, zo’n wals, zo’n wals, zo’n wals
met zijn diepe ademstoot
van brandewijn en dood
zijn staart slepend in de zee

Er is een concerthal in Wenen
met je mond vol duizend reviews.
Er is een bar waar de jongens nu zwijgen,
ze werden gestraft met de dood  door de blues.
Ah, maar wie is het die klimt naar je foto
met een krans van net geplukte tranen?
Ai, ai ai ai
Wals met mij, wals met mij,
Wals met mij, ‘t is al jaren aan ‘t sterven.

Er is een zolder waar kinderen gaan spelen,
waar ik met jou heel vlug zal moeten liggen;
in een droom van Hongaarse lantaarns,
in de mist van een zoete namiddag.
En ik zal zien wat aan je leed is geketend,
al je schapen en je lelies van sneeuw  — 
Ai, ai ai ai
Wals met mij, wals met mij
met zijn “Ik vergeet je nooit, dat weet je!”

En ik dans met je in Wenen,
Gekleed en vermomd als een stroom.
De wilde hyacint over mijn schouder
mijn mond op de dauw van je dij.
En ik begraaf mijn ziel in een plakboek
met een foto daar en het moeras.
En ik bezwijk onder de vloed van je schoonheid,
mijn goedkope viool en mijn kruis.
En je draagt me neer tijdens je dans
naar het bad dat je draagt op je pols — 
O mijn schat, o mijn schat
Wals met mij, wals met mij,
hij is nu van jou. ‘t  Is al wat er is.
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Geen Middeltje voor liefde

Ik hield al heel heel lang van jou.
Die liefde is heel diep.
Hoe het verkeerd liep weet ik echt niet.
Wat ik voel verandert helemaal niet.
En ik geloof ook niet dat tijd geneest
die wonde die er is geweest  — 
Een middeltje, een middeltje
bestaat er toch niet voor .

Ik hunker naar jou, schatje.
Ik kan niet doen alsof
Ik wil je naaktheid zien
in je lichaam en je ziel.
Je bent er steeds voor mij als een niet te stillen gewoonte — 
Een middeltje, een middeltje
bestaat er toch niet voor .

En de raketten klimmen door het zwerk,
de bijbel ligt helemaal open,
de dokters werken dag en nacht
maar zo’n middeltje voor liefde komt er niet — 
zo’n drank of drug ook niet — 
niets is puur genoeg voor
een middel tegen liefde. 

Ik zie je in de metro
en ik zie je op de bus.
En ik zie je naast me liggen
en ik zie hoe je wakker wordt.
Ik zie je hand, ik zie je haar,
je armband en je kam.
En ik roep naar jou, ik roep naar jou,
maar ik roep niet stil genoeg — 
Een middeltje, een middeltje
bestaat er toch niet voor .

Ik ging naar deze lege kerk — 
een and’re plaats ken ik niet — 
toen de zachtste stem die ’k ooit hoorde kwam
fluisterend tot mijn ziel
Ik behoef geen vergiffenis
omdat ik van je hou.
t Is zwart op wit gedrukt,
geschreven in het bloed.
Ik hoorde zelfs de eng’len
verklaren uit den Hoge —
Een middeltje, een middeltje
bestaat er toch niet voor .
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‘k Ben je Man

Wil je een geliefde
Ik doe alles wat je me vraagt
Wil je een andere soort genot
Ik vermom me voor jou
Wil je ook een partner
neem mijn hand,
of als je mij in boosheid
kapot wil slaan
hier sta ik
 ‘k ben je man

Wil je echt een bokser
Ik spring wel in de ring voor jou
Wil je dan een dokter
Ik onderzoek elke plek van jou
Wil je een bestuurder
klim erin
of als je me ergens heen
wil brengen
dan kan het wel
 ‘k ben je man

De maan schijnt fel
de ketting knijpt
het beest gaat niet naar bed
Ik begaf me door
die beloften aan jou
die ik ooit deed en ik niet hield

Maar een man wint nooit echt een vrouw terug
niet door gesmeek op zijn knie
noch kruip ik naar je liefste
en ik zit neergehurkt
en ik huil voor je schoonheid
als een loopse hond
en ik klauw aan je hart
en ik scheur je japon
ik zeg steeds
 ‘k ben je man

Als je slapen wil voor een moment langs de weg
zal ik je stuur zijn
en als je alleen de straat wenst te doen
ik verdwijn toch voor jou
Wil je ooit een vader
voor je kind
of enkel wand’len gaan
een poos met mij
over het zand
 ‘k ben je man 
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‘k verGeet het niet

Ik strompel uit mijn bed.
Ik ben gereed voor het strijdplan.
Ik rook een sigaret,
en ik haal mijn buikriem aan.
Ik zei, Dit ben ik niet,
‘t zal mijn dubbel zijn.
En ‘k vergeet het niet
‘k vergeet het niet
‘k vergeet het niet
maar ‘k herinner me niet wat.

Ik scheur over de weg.
Mijn reisdoel is nu Phoenix.
Ik kreeg dit oud adres
van iemand die ik ken; 
Het was hoog en fijn en vrij;
ah, kon je ons maar zien!
En ‘k vergeet het niet
‘k vergeet het niet
‘k vergeet het niet
maar ‘k herinner me niet wie.

Vandaag kom ik aan
met wat cactussen
als boeket;
Ik heb dit tuig dat op geheugen loopt.
En ik beloof,
dat zweer ik,
nooit vangen ze ons,
maar indien wel
zeg dat ik het was.

Ik had je altijd lief,
en zo wil ik het einde zien
De zomer raast voorbij.
De winter komt eraan.
Ja, de zomer wég
maar heel veel gaat door voor eeuwig.
En ‘k vergeet het niet
‘k vergeet het niet
‘k vergeet het niet
maar ‘k herinner me niet wat.
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iedereen weet het

Iedereen weet dat het lot niet meezit
Iedereen duimt bij iedere gooi
Iedereen weet de strijd is voorbij.
Iedereen weet wie goed is verloor.
Iedereen weet de strijd stond vast:
wie arm is, blijft arm; wie rijk is, nog rijker.
Zo gaat dat toch. Dat weet je toch.

Iedereen weet dat de boot water maakt,
iedereen weet dat de stuurman loog.
Iedereen voelt zijn gebroken hart
als hun vader of hun hond net stierf. 
Iedereen spreekt zijn geldbeugel aan
Iedereen wil een greep van de koekjes
en een roos-op-stam. Dat weet je toch..

Iedereen weet het dat je van me houdt, schat.
Iedereen weet dat je dat echt doet.
Iedereen weet hoe trouw je wel was,
Een paar nachten min of meer.
Iedereen weet je was discreet
maar er waren te veel mensen
die je compleet naakt moest ontmoeten. 
En dat weet je toch.

Iedereen weet het is dus nu of nooit.
Iedereen weet jij bent het of ik.
Iedereen weet je leeft door voor altijd
na het nemen van een lijn. 
Iedereen weet van de rotte deal:
De Zwarte Joe pikt nog steeds katoen
voor jouw lint en je strik . 
Dat weet je toch.

Iedereen weet dat de Plaag zal komen,
Iedereen weet dat ze vlug verspreidt.
Iedereen weet dat de naakte man en zijn vrouw -
enkel een kunstvoorwerp van vroeger?
Elkeen weet dat de scène is dood,
maar er zal een meter komen net aan je bed
die zal onthullen wat je toch al weet.

Iedereen weet je zit in de knoei.
Iedereen weet wat je toen zag,
van het bloedig kruis op de Calvarieberg
tot het strand van Malibu.
Iedereen weet het valt uit elkaar:
kijk tot slot ook naar dit Heilig Hart
voor het ontploft. En dat weet je toch.
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de liedjestoren

Vrienden zijn weg en mijn haar is grijs.
‘t Doet pijn in de plekjes waar ik toen mee speelde.
En liefde maakt me gek maar ik kom toch niet klaar.
Ik betaal mijn rente elke dag in de liedjestoren.

Ik vroeg aan Hank Williams, “Hoe eenzaam is ‘t niet?”
Henk Williams gaf nog geen antwoord,
maar ik hoor hem hoesten de nacht lang,
wel honderd hoog boven mij in de liedjestoren.

Toen kwam ik zomaar op de wereld.
Ik kwam er met een gift van een gouden stem,
en zeventien stemmetjes uit het hoog heelal,
gebonden aan die tafel kwam ik in de liedjestoren.

Dus kun je die pinnetjes steken in die voodoopop
—  mijn excuses, schatje, ik lijk er helemaal niet op.
Ik sta hier bij het venster waar het licht fel schijnt.
Een vrouw laten ze niet doden, niet in de liedjestoren.

Je kunt me zeggen, het wordt bitter, maar hiervan ben ik zeker:
Wie rijk is heeft kanalen in de kamers van het plebs,
en er komt een streng oordeel, maar ik ben wel fout.
Weet je, je hoort wel gekke stemmen in de liedjestoren.

Ik zie je staande aan de andr’e kant.
Hoe de rivier zo breed werd weet ik niet.
Ik hield van je, ik was toen gek van jou —
En alle bruggen zijn verbrand die we ooit kruisten,
en ik voel me dicht bij wat we verloren —
Nooit, nee nooit komt het verlies ooit weer.

Dus vraag ik je vaarwel, geen idee of ik nog kom.
Ze brengen ons morgen wel naar die toren bij het spoor.
Maar je hoort nog wel van mij, liefste, lange tijd nadien.
Ik zal zachtjes tot je spreken uit het venster van de liedjestoren.

Vrienden zijn weg en mijn haar is grijs.
‘t Doet pijn in de plekjes waar ik toen mee speelde.
En liefde maakt me gek maar ik kom toch niet klaar.
Ik betaal mijn rente elke dag in de liedjestoren.



212

De toekomst (1992)
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deMocratie

Het komt er door een gat in de lucht,
Van nachten in ‘t Tiananmen Plein,
Het komt uit het gevoel
dat het niet gebeurd is
of ‘t is waar, maar het is niet echt daar.
Van oorlog tegen wanorde,
van sirenes dag en nacht;
van het vuur van daklozen,
van as van wie homo was:
Democratie komt eraan in de U.S.A.

Het komt er door een barst in de muur,
op een visionaire vloed van alcohol;
van het weifelend relaas
van het Sermoen op de Berg
waarbij ik ontken alles echt te verstaan.
Het ontstaat uit de stilte
op het dok van de baai,
van het stoutmoedig, gehavend
hart van Chevrolet:
Democratie komt eraan in de U.S.A.

Het komt er van het verdriet in de straat,
de heilige plekken van wit en zwart;
van het moordzuchtige gehaat
dat ontstaat in elke keuken
wat bepaalt wie bedient en wie er eet.
Van de bron die teleurstelt
met de vrouwen in gebed
voor de gunst van G-d in deze woestijn
en de woestijn ver weg:
Democratie komt eraan in de U.S.A.

Vaar door, vaar door
o machtig Schip van Staat!  
Naar de Kust van Nood
langs de Hebzucht Poort
door de vlaag van Haat,
Vaar door, Vaar door

Het komt eerst aan in Amerika,
de wieg van het beste en het slechtste.
Alhier kwam het bereik
en de kracht om te verand’ren
en hier hebben ze de geestelijke dorst.
Hier gaan veel gezinnen uiteen
en de eenzamen zeggen
dat het hart open moet zijn
op een gedegen manier:
Democratie komt eraan in de U.S.A.

...
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Het komt van de vrouwen en de mannen.
O schatje, we gaan weer echt wat vrijen.
We beleven het zo diep
dat de rivier vol tranen liep,
en de berg in extase riep Amen!
Het komt als ‘n getijdengolf
onder de maanlichtpracht,
vorstelijk, mysterieus,
in amoureuze kracht:
Democratie komt eraan in de U.S.A.

Vaar door, vaar door
o machtig Schip van Staat!  
Naar de Kust van Nood
langs de Hebzucht Poort
door de vlaag van Haat,
Vaar door, Vaar door

‘k Ben sentimenteel, dat weet je nu toch wel:
Ik hou van de streek maar verfoei het zicht.
En ik ben noch rechts noch links
Ik blijf rustig thuis vannacht,
verloren in dat uitzichtloze scherm.
Maar ‘k ben koppig als die vuilniszak
die door Tijd niet vergaat,
ik ben troep maar ik hou rechtop
dit kleine wildboeket:
Democratie komt eraan in de U.S.A.
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de toekoMst

Geef me weer mijn slechte nacht
mijn spiegelplek, mijn diep geheim
‘t Is eenzaam hier,
geen mens meer op de pijnbank
Geef totale controle 
over al wat hier nog leeft
En lig nu naast me, mijn schat,
‘t is een bevel!

Geef me crack en hete seks
Neem de laatste boom die leeft
en stop hem in het gat
van je cultuur
Ik wil de Berlijnse Muur
geef me Stalin en Sint-Paul
Ik zag de toekomst, broeder:
er wordt gemoord

Dingen slingeren naar allerlei kanten
‘t Wordt maar niks
Niets is nog meetbaar op vandaag
De storm van de wereld
kruiste de drempel
en het heeft weggeveegd
de zegel van de ziel
Als men zegt BEROUW
‘k weet niet wat men bedoelt.

Je kent me niet door de wind
nooit zal het lukken, je kon het nooit
Ik ben het joodje
die schreef de bijbel
Ik zag de naties hoog en laag
‘k hoorde hun relaas, helemaal,
alleen liefde is de kracht voor elk bestaan

Uw dienaar hier, ‘t werd hem verteld
klaar te zeggen, totaal koudweg:
‘t Is voorbij, zo kan het niet
meer verder
Het hemels raderwerk gestopt
de duivel eist de oogst nu op
Sta klaar voor de toekomst:
er wordt gemoord.

...
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Dingen slingeren naar allerlei kanten
Het wordt maar niks
Niets is nog meetbaar op vandaag
De storm van de wereld
is de drempel gekruist
en het heeft weggeveegd
de zegel van de ziel
Als men zegt BEROUW
‘k weet niet wat men bedoelt.

Wat komt is de breuk
van d’ oude westerse wet
Uw privéleven zal plots ontploffen
U krijgt spoken
vuur komt er in de straat
en de blanke man danst
U zult uw vrouw zien
omgekeerd hangend
haar gelaat bedekt met haar lang gewaad
en al die luizige dichtertjes
staan errond
met een stem als van Charlie Manson

Geef me de Berlijnse Muur
geef me Stalin en Sint-Paul
Christus ook
of geef me Hiroshima
Vernietig nog een foetus nu
van kind’ren houden we toch niet
Ik zag de toekomst, mijn lief:
er wordt gemoord.

Dingen slingeren naar allerlei kanten
Het wordt maar niks
Niets is nog meetbaar op vandaag
De storm van de wereld
kruiste de drempel
en het heeft weggeveegd
de zegel van de ziel
Als men zegt BEROUW
‘k weet niet wat men bedoelt.
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hyMne

Vogelgezang
bij ‘t begin vandaag
Start opnieuw,
dat was hun woord,
Sta niet stil met
wat voorbij is
of wat er dan nog komt.

d’ Oorlog komt weer
keert weer en weer
De heil’ge duif
wordt weer verpatst
weer gekocht
en weer verkocht 
de duif is nooit echt vrij.

Luid de klok die toch nog zingt.
‘ t Volmaakte is wat jij verdringt
Er loopt een barst in ieder ding
Zo komt het licht erin.

We vroegen ‘n sein
we kregen het:
‘t begin misleid,
de trouw verbruikt;
het weduwschap
van elke regering -
tekens om te zien

‘k Loop niet meer
met die wilde troep
terwijl slachters op ‘t hoogste plan
luidop aan ‘t bidden zijn.
Maar zij riepen op 
een donderwolk
Ze horen nog wel van mij.

Luid de klok die toch nog zingt.
‘ t Volmaakte is wat jij verdringt
Er loopt een barst in ieder ding
Zo komt het licht erin.

Je telt de deeltjes op
maar de som komt niet uit
Zet dan de mars maar in,
maar zonder drum.
Ieder hart
vol liefde komt
maar als een vluchteling.

Luid de klok die toch nog zingt.
‘ t Volmaakte is wat jij verdringt
Er loopt een barst in ieder ding
Zo komt het licht erin.
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licht als de wind

Ze staat compleet naakt voor je
je ziet het zo, zo proef je het
maar ze komt naar jou
licht als de wind
Je drinkt het of je verzorgt het
‘t heeft geen belang wat je waardeert
zo lang je maar
diep knielt voor haar

Dus knielde ik aan de delta
aan de alfa en de omega
aan de oorsprong van de rivier
en de zee
En als een zegen uit de hemel,
voor iets als een seconde,
‘k Was hersteld, en mijn hart
verstilde

O schatje ik wachtte
zolang op je kus
voor zoiets dat gebeurt
oh — iets zoals dit

En je bent zwak en onschuldig
en je slaapt ook in je harnas
en de wind waait zo wild
in de boom
En je zit niet opgesloten
maar er komt nooit vergeving
voor wat je ooit deed
met het slot

O schatje ik wachtte
zolang op je kus
voor zoiets dat gebeurt
oh — iets zoals dit

‘t Is donker en ‘t sneeuwt
Ik moet toch maar eens gaan
St Lawrence River
is net bevroren
‘k Ben ‘t zat van doen alsof
‘k Ben kapot van buigen
Ik zat te lang
neergeknield

...
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En ze danst zo gracieus
en je hart zo hard en haat’lijk
en ze is naakt
maar ‘t is maar geplaag
En je bent vol walging
voor je liefde en voor je haat
en ze komt naar jou
licht als de wind

O schatje ik wachtte
zolang op je kus
voor iets dat gebeurt
oh — zoiets zoals dit

Er is bloed op ied’re armband
je kunt het zien, je kent de smaak
en ‘t is Asjeblieft
asjeblieft schat
En ze zegt, Drink voluit, pelgrim
maar vergeet niet er is nog een vrouw
onder dit
schitterende hemd

Dus knielde ik aan de delta
aan de alfa en de omega
Knielde daar
als wie het gelooft
En als een zegen uit de hemel,
voor iets als een seconde,
‘k Was hersteld, en mijn hart
verstilde
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sluitinGstijd

Dus we drinken en we dansen
en de band geeft nu echt van katoen
en de Johnny Walker wijsheid is vandoen
En mijn zoetgevooisd gezelschap
z’ is de Engel van Compassie
en ze heeft de halve mensheid aan haar zij
Elke drinker, elke danser
tovert dankbaar haar een glimlach
en de violist speelt dan iets zo subliem
De vrouwen spelen hun bloezen uit
en de mannen dansen op elk polkapunt
en ‘t is partner heen en ‘t is partner weer
en dan zwaait er wat als ‘t muziek stopt
‘t Is sluitingstijd

‘t Is eenzaam, ‘t is romantisch
en de cider met drugs gepimpt
en de Heilige Geest roept uit: “Wat is ’t echt?”
En de maan zwemt in haar blootje
en de zomernacht is geurig
met een machtige verwachting van troost
Dus we vechten en wankelen
naar de slang en op de ladder
naar de toren waar de klok zalig slaat
En ik zweer het was net als dit:
een zucht, een kreet, een hete kus
de Liefdespoort verschoof een duim
Geen idee van wat er is gebeurd
na sluitingstijd

...
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‘k Zag je graag om je schoonheid
maar daarom sta ik hier niet voor gek  —
je wilde het voor je schoonheid ook
‘k Had je lief voor je lichaam
er is een stem die klinkt als G-d voor mij
verklarend dat je echt je lichaam bent
ik hield van jou door G-d gezegend
en ik houd van jou van wat er bleef
van verdriet en benul van overwerk
En ik mis je na die plek in puin
‘t laat me koud wat de toekomst brengt
‘t lijkt op vrijheid maar ‘t voelt zo koud
‘t is iets er middenin, denk ik
‘t is sluitingstijd
En ik mis je na die plek in puin
door de wind die draait en het kruid van seks
‘t lijkt op vrijheid maar ‘t voelt zo koud
‘t is iets er middenin, denk ik
‘t is sluitingstijd

We drinken en we dansen
maar er is niets aan het gebeuren
de plek is dood als de Lucht van een zaterdagnacht
En mijn heel nabije gezelschap
laat me tasten, laat me lachen
z’is wel honderd maar haar kleren zitten krap
En ik breng een toost op al wat Waar is
wat je niet openbaart aan al wie Jong is
enkel dat het geen cent waard is
De verdomde plaats wordt tweemaal gek
en ‘t is één voor de Duivel en één voor Christus
maar de Baas verfoeit die hoogste piek —
we zijn er gloeiend bij in ‘t licht
van ‘t sluitingstijd
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wachtend op het wonder

Schatje, ik stond op wacht,
Ik wacht elke dag en nacht.
Ik zag de tijd niet echt,
Ik wachtte heel mijn leven lang.
Ik kreeg heel wat invitaties
en ik weet je zond er ook
maar ik stond op wacht
voor het wonder dat ooit komt.

Ik weet het je hield echt van mij
maar, weet je, ik was niet vrij.
ik weet het je had veel pijn,
het deed je trots geen goed
te staan onder mijn venster
met je bugel en je drom
toen ik er wachtte
op het wonder dat nog komt.

Maar dat wou je toch niet, schatje.
Je wou het toch niet hier.
Er is niet veel ontspanning
en het oordeel is zo streng.
De maestro zegt ‘t is Mozart
maar het klinkt als bubbelgum
toen ‘k er wachtte
op het wonder dat nog komt.

...
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Wachtend op het wonder
er is niets om te doen.
Ik was nooit voorheen zo blij
sinds het eind van Oorlog Twee.
Niets nog echt te doen
nu je ‘t weet je werd bedrogen.
Niets nog echt te doen
als je bedelt om wat poen.
Niets nog echt te doen
als je enkel nog blijft wachten wachten
op het wonder dat nog komt.

Ik droomde van je, schatje.
‘t Was echt een nacht in ‘t zicht.
Wat je toont was bloot
maar iets van jou was licht.
Het zand des tijds kruimelde
tussen je vingers en duim
toen je er wachtte
op het wonder dat nog komt

Schatje, kom trouw met mij,
we zijn te lang alleen.
Kom samen weer alleen,
Toon me hoe sterk we zijn,
Als we maar wat gek doen,
iets echt helemaal verkeerd
samen wachtend
op het wonder dat nog komt.

Niets nog echt te doen
nu je ‘t weet je werd bedrogen.
Niets nog echt te doen
als je bedelt om wat poen.
Niets nog echt te doen
als je enkel blijft wachten wachten
wachtend op het wonder dat nog komt.

Als je op deze snelweg viel
en je lag er als ‘t regent,
en men vraagt hoe het me je gaat,
dan zeg je ik kan niet klagen — 
speurt men echt naar informatie,
dan hou je je van de domme:
Je zegt maar dat je aan ‘t wachten bent
op het wonder dat nog komt.



Niet-verzamelde gedichten (1993)
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voor een Medestudent

Ik dacht veel aan jou
Nog altijd.
Je zat stil,
je handen ineen op je schoot
als een schoolkind.
Je mocht wel wenen
want je was eerlijk
met je verdriet.
Ik zag je vandaag
net zo zitten,
dezelfde tranen op je wangen,
alsof je nooit bewoog
in al die jaren — 
dezelfde erge hoofdpijn
in je rechter oog,
dezelfde huisvlieg
poogt je lippen te bevruchten.
Ouwe vriend, je bent een puinhoop
in welke mate ook
buiten die van de liefdesladder.

Jemez Lente, 1980
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Leonard:

De imitaties van Zijn liefde
Die hij geduldig steunt
Tot je geboren wordt met Hem
op een hopeloze nacht in Galilea
tot je je trots in Hem verliest
tot je naast je geloofsdoel schiet
tot je je armen zo wijd spreidt
zonder die Romeinse spijkers

Anthony:

Ik wou echt dat je ze voor je won:
De Grote Rode Hoer van Babylon
Van de Gratie gered
Geniet van ‘t Korset 
Vermaak je en verbreed je horizon

Hydra, 1983
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zelfs als ik

Je borsten zijn als.
Je dijen en je gang.
Ik dacht nooit
Dat iets er moet zijn.
Mogelijks.
De Zomer heeft niets.
Zelfs de Lente niet.
Zo zijn je voeten.
‘t Is wreed om.
Mijn verweer is.
Zomer zeker niet
Jouw. 
En jouw.
Als maar.
Iets moet wel.

Maar de. 
En de.
‘t is genoeg om.
Soldaten niet.
Gevangenen niet.
Misschien de schildpad.
Misschien de hiërogliefen.
Zand.
Maar in je koude.
Als ik kon.
Als nog eens.
Blunder of vocht.
Maar de. 
En de.

Soms wanneer.
Des ondanks.
Ja zelfs ondanks.
Ze zeggen lijden. 
Zeggen ze.
Oké dan laten we.
Laten we.
Het sein is.
De zegel is.
De waarborg. 
Oh maar.
O wreed.
Een blouse met.
Dit is wat.
En waarom is ‘t niet.

...
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Maar wat doen ze.
Wat ze doen.
Als ooit.
Als ooit de.
Jaren zullen.
Dood zal.
Maar ze zullen niet.
Zelfs als.
Zelfs als de.
Zij zullen nooit.
Maar nu jouw.
O bedrieger.
O onoprechte.
Draai je ogen.
Buig jouw.
Naar die wie.
Rot als.
Wie doet het niet.
Wie zal nooit.
Maar het jouwe niet.
En het jouwe.
En die armen.
Wat wetteloos is.
Wat blind is.
Als je komt.
Als je vindt. 
Dan ik.

Als allen.
Als ieder.
Als maar.
Als wanneer.
Alhoewel.
Zelfs als.
Niet voor. 
Niet voor. 
Maar enkel.
Maar ieder.

Als ik kon.
Als de. 
Dan ik.
Als maar.
Als wanneer. 
Ik zou.

New York, 1982



229

parijse Modellen

De modellen kleden zich aan
voor het volgende shot
Ik zag van de ene haar geslacht
en de borst van een andere.
Een ballon werd gekleefd
aan de vinger van een vrouw,
en zij zetten in gang
de windmachine.
De jurken kwamen tot leven
en glorieuze momenten
van haar en schaduw
omhelsden hun fraaie gezichten.
Het mirakel van de ballon
grazend aan een vingertip,
terwijl de storm
hun lichamen vervoerde
overtuigde me diep.
Tot slot kwam het Chinese eten aan bod,
en de modellen wandelden rond
droegen handdoeken
en kwamen met papieren borden.
Iedereen was blij
dat de magie van het vrouw-zijn
weer echt had gewerkt.
Zij konden nu wat rust nemen
op de grote golf,
op de heuveltop
van overtuigde en moeiteloze charme.
Ik was ook blij.
Ik was vereerd
dat ik een ceremonie had bijgewoond
enkel bedoeld voor profs.

Parijs, 1987
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Bij ‘t zien van kaBirs Gedichten op haar toilettafel

Geparfumeerde zeep
 en een kleine Kabir
nog eens honderdduizend
 en een kleine Kabir
Een nieuw stenen huis, een zwembad
argumenten, schulden, en gezichtsmassages
 en hier is Kabirs Liefdes Dans
 hier in zijn Flat van de Dood
Kabir, jij ouwe snoever
je liet ze allemaal inslapen

Rousillon, 1981
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Mijn aanzien

Mijn aanzien is in slechte staat.
Ik kruip aan de voeten van een vrouw.
Ze geeft geen krimp.
Ik zie er goed uit als 52-jarige.
maar 52 is 52.
Ik ben zelfs geen Zenmeester.
Ik ben die man in een blauw zomerpak.
Mijn raadsman nam mijn maatje 32 weg
en sloot hem in de safe.
Ik ben machteloos tegen
haar arrogantie.
Als de wereld traag is
komt ze bij mij voor een makkelijke overwinning.
Een van de dagen kom ik in opstand,
vind mijn weg naar het vliegveld
Ik stijg op en zeg
Ik hield meer van jou dan jij van mij
en zal dan voor een lange tijd dood zijn 
in het centrum van mijn eigen ellendige organisatie,
en ik zal vandaag herinneren,
de dag toen ik de klootzak was in een blauw zomerpak die het niet langer nam.

Parijs, 1987
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vrede

Ik beken eerlijk
Ik ben bang dat je je voor mij zult moeten buigen
Ik zal niet normaal kunnen ademen
tenzij er eerbied wordt betoond
Je dacht dat het beter ging met mij
nietwaar
Hier komt het weer
vrede 
de handen van vrede rond mijn keel
Daarom laat ik je gaan
daarom zit ik hier
in mijn gewaad
met mijn ogen teruggerold in mijn hoofd

Mt. Baldy, 1980
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de oMhelzinG

Als je plotseling struikelt sindsdien
in zijn volle omhelzing,
duikt hij weg om het niet te zien
zijn schepsel in aanbidding
Jijzelf heb je je ook verstopt,
jij die al je zonden hebt gezien;
geen koning schenkt je pardon;
zijn genade is meer intiem.

Hij staat niet voor je gelaat,
Hij blijft er niet bijeen;
zijn passie kent geen verraad
het is het hart van elkeen.
Er is geen heuvel waaruit je dit ziet.
Je deelt nu één lichaam
met het serpent dat je verbiedt,
en met de duif die het toch toeliet.

De imitaties van zijn liefde
waar hij geduldig onder lijdt,
tot je met hem kunt geboren worden
op een hopeloze nacht in Galilea;
tot je je trots in hem verliest,
tot je levensdoel mislukt,
tot je je armen zo wijd strekt
dat je de Romeinse nagels niet nodig hebt

Dwepers aan elke kant van ‘t betoog,
maken een object van de Heer.
Ze hangen hem op een kruis zo hoog
dat je er ooit naartoe beweegt.
Zij vragen om de wereld opzij te zetten
en je gebeden naar hem te schreeuwen.
Dan dansen de idoolmakers de hele nacht
om je lijden.

Maar als je uit zijn omhelzing opstaat
Vertrouw ik dat je sterk en vrij zult zijn
en geen verhalen vertelt over zijn gelaat,
en de Schepping vreugdevol prijst.

Hydra, 1983
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een diep Geluk

Een diep geluk
 greep me aan
Mijn Christelijke vriend zegt
dat ik heb ontvangen
 de Heilige Geest
Het is de enige waarheid van eenzaamheid
het is enkel de gescheurde anemoon
vastgegroeid aan de rots
 de wortels ontbloot
door de aflandige wind
Oh vriend van mijn gekrabbelde leven
jouw hart is als het mijne — 
jouw eenzaamheid
 zal je naar huis brengen

Hydra, 1981
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elke kiezel

Elke kiezel droomt zichzelf
Elk blad heeft een ontwerp
De zon is gebonden door verlangen
om te reizen op een straal
Zelfs verslagen kan ik niet toegeven
dat mijn hart in vrede is gezegend
omdat ik droom dat er ketens zijn
Ik droom dat er bevrijding is

Ik vertelde dit aan de gevangene
die de man doodde die ik haatte
Ik vertelde het aan de mijnwerker
die mijn gouden plaat opgroef
Leef ik daarom in de hel
om te dromen dat de hel is
de afstand die ik durf te leggen
tussen mijn en zijn hand

Ik droomde mijn lichaam gisternacht
Ik droomde het universum
Ik droomde een droom van duizend jaar
om te repeteren
de zeven dagen van verwondering
toen, ontlokt uit de mist
gekleed was ik in naaktheid
en ik leed omdat ik bestond

Ik droomde dat ik een song kreeg
om enkel mijn bewijs te zijn
dat mijn echte onderkomen met jou
noch vloer noch dak heeft
geen vensters om uit te kijken, Heer
geen spiegels om in te kijken
geen gezang om er uit te zijn
geen dood om te beginnen

Oh kind dit is je menselijke droom
dit is je menselijke slaap
en streef niet zo hard om te klimmen
van wat gezond en diep is
Ik hou van de droom dat jij begon
onder mijn onsterfelijke melodie
Ik hou van de kiezel en de zon
en alles tussenin

En voor deze conversatie
in het eerste morgenlicht
Offer ik deze sjofele dagen
die uitrafelen in jouw gezicht
Ook kan ik niet weten hoeveel meer
zal gebeuren voor ik onbesnaard ben
en al wat van dit lied overblijft dat je plaatste
op de tong van jouw schepping

Montreal, 1978
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daGen van aardiGheid

Griekenland is een goeie plaats
om naar de maan te kijken, nietwaar
Je kunt bij maanlicht lezen
Je kunt op het terras lezen
Je kunt een gezicht zien
toen je het zag toen je jong was
Toen was er goed licht
olielampen en kaarsen
en die kleine vlammen
die op een kurk in olijfolie vlotten
Wat ik graag had in mijn oude leven
Ben ik niet vergeten
Het zit in mijn ruggengraat  
Marianne en het kind
De dag van aardigheid
het stijgt in mijn ruggengraat
en het toont zich in tranen
Ik bid dat een lieve herinnering
bestaat ook voor hen
de dierbaren die ik overwon
op een opvoeding in de wereld

Hydra, 1985
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