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…want ongetwijfeld het ergste wat 
er op deze wereld kan gebeuren
is je lijnen verliezen...

Jón Kalman Stefánsson 
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RElAX

Ik heb geen haast, 
ik heb geen haast, 
ik doe dit voor mijn lol,
herhaal ik tien, nee, honderdmaal 
als ik het bos door hol.   

Ik zeg mijzelf: 
bedaar, ontspan, 
daar ben je hier toch voor,
maar voor ik uitgesproken ben 
draaf ik weer meters door. 

Ik houd mij in,
doe rustig aan,
bedwing mijzelf, vertraag,
maar heb nog steeds geen flauw idee
hoe ik de stress verjaag. 
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DUISTERE DRooM

Zo ging het.
Ik stond naast een twijfelaar en zocht
in mijn rugzak op het logeerbed 
naar ik wist niet wat maar bleef zoeken 
toen jij binnenkwam en vroeg wat ik wilde horen. 

Geen denken aan 
vingertoppen die hun weg banen 
volgens vaststaande patronen, 
aan het niemandsland, 
waarin geen tijd. 

Ik wist, ik hoefde niet te kijken. 
Een rilling of een lach was genoeg, 
genoeg geweest om van voor af aan. 

Jij raakte me niet aan. Met mijn rug 
naar je toe bleef ik zoeken. Ik zweeg alsof.  
Er was niets gebeurd. 
Zo deed ik. 
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IK GA oP REIS En nEEM MEE

geen koffers geen tassen geen ouders
geen broertje geen opa geen oma
geen zus

alleen

een hoofd met een schim een klik een schreeuw 
een plof de kleuren van bloed 
in het stof

alleen

het stof in mijn oren mijn haren mijn mond 
licht in mijn ogen raketvuur 
de zee

alleen

hoop op bescherming goedheid van vreemden 
een weerzien en ooit kunnen dromen 
zonder geweld


