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Groei

mijn vreugdevolle tuin
barstensvol bloemknoppen
brengt elk jaar opnieuw
miraculeus
besef
van wat er omgaat in de ziel
die stil gedijt –
weerspiegeling
van knop en vrucht
en bloeiend blad
maar ook van kille natte herfst
en wintertijd
wat eens begint – verwondering
groeit door tot aan het eind
ook in en naast je in de grond
niets staat er stil – er is geen tijd
zo permanent
als groei
voltooiing en het nieuw begin
afbreken tot er niets meer staat –
wel schoon
want dan een schone open plek
gemaakt voor groei
het altijd nieuw begin
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als de geul slingert door het dal
als de gans moederlijke bescherming biedt
aan stukjes dwarrelend leven
als overal de witte vogelmelk
zijn bekje open spert
zie je opnieuw de velden
door de ogen van de Romeinen
die ze Campina noemden
*
de gans krijgt een immense drang
tot koesteren
zodra ze de lopende balletjes ziet
en nog meer
als ze ’t piepen hoort
het is zo warm bij haar vanbinnen
dat ze als een schip naar het water getrokken wordt
en alles wat in de weg staat wijken moet
(ook de angstig fladderende eendenmoeder)
om zich over hen heen te spreiden
met haar machtige snavel
verdrijft zij de vijand
die veel kleiner is dan zij
*
dat ene kind dat zich verloren waande
moeder die hem bijna had opgegeven
maar bleef roepen en ronddolen
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met de rest van haar broedsel
hun leven in de waagschaal stellend
ter wille van die ene
vastzittende
onvindbare
ik vond het wél en bracht het bij haar
zij was op slag
gerustgesteld en spreidde
haar vleugels
zodat al haar kinderen eronder konden
maar die ene
de bijna verlorene
die in het donker had vastgezeten
gillend van angst
liep met opgeheven vleugelstompjes bijna dansend
langs de rand van haar zachte veren
heen en weer
voor hij er onderdook
zij glimlachte geruststellend
*
ik kan haar maar niet laten begrijpen
dat ik met haar meevoel
dat ik wil helpen
het onnozele jong
is het zo weer vergeten
maar zij ziet mij als de vijand
die met één grote armbeweging
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boven het jong hangt
om het op te rapen
als de vleugelslag
en de zwartblauwe verschijning
van de messcherpe ekster
zo ben je in de rol van roofdier –
en terecht
terecht verwijten zij ons
onze schraapzucht
*
een sterk instinct is zorgen
voor stoffelijk welbehagen –
moedereend kijkt toe
hoe haar jongen eten en drinken
vader op zijn beurt
is alleen maar in evenwicht
als hij ziet hoe zijn vrouw het maakt
hoe zij gulzig eet en verorbert
daarna spartelt en duikt
in het water
is dit zien van geluk
bij de echtgenote doel?
of storing misschien
tussen botsende spectra?
is er iets misgegaan
na de eerste kiem, de eerste amoebe?
bezit niet het warm kloppend ei het meest dierbare?
*
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Taak van het gehoor

en ook de gehoorzenuwen
hebben recht
op iets echts
de stille gevangenis
met zijn stank
is daarom zo slecht
omdat de gehoorzenuwen in je hoofd
benauwd zijn –
verdoofd
en als je de woorden niet hoort
in een gedicht
zijn ze vergrendeld
en opgesloten
niet levend
niet echt
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Later zag je

oude films
zijn zoveel opgewondener
over zaken
die ons nu aan het lachen maken
je hoeft maar naar hun zagen
en alarmpistolen te kijken
om je weer te verplaatsen
naar vroeger tijden
toen je kind was en verbaasd
over hun dolle streken
omdat je vermoedde
dat zulke dingen niet konden gebeuren
maar later zag je
veel dollere streken
en toen wist je beter
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Banderol

je bent nog dikwijls
in dialoog met je moeder
zelfs nu je bijna zeventig
bent en zij als gesprekspartner
veertig of dertig
een vreemde en dubbele
spiraal die halverwege
losliet en met die van je dochter
meeging
maar dat was van tijdsduur
beperkter
en nu keert jouw banderol
terug naar de oorsprong
eerst moeder en dochter en binnenkort
niets meer
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De stem van de vrouw

omdat het veel indringender is
dat geluid van de vrouwen
veel meer aan de hartbanden rukt
grondwater omwoelt
is haar gestalte een oeroud symbool
voor de macht van de aarde
van hartstocht en haat
en verdriet
zelfs in haar positie van slaaf
van de man
of nog minder
haar macht
een symbolische
wordt voortaan weer echt
omdat zij in meervoud
waardering
deed groeien tot geloof –
geloof in de mens kan uitsluitend
bestaan door het geloof in de vrouw
in haar kracht
die het leven beschermt –
ook als het water
vertroebeld is
en de weg
door blokken
versperd
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