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Fietsen 
Ik heb een fiets 
Om te gaan 
Slingeren over gladde tramrails 
Kinderkopjes zonder helm 
Haaientanden maar niet wachten 

Stoplichten negeren 
Rood, groen 
Tikkend, knipperend 
Laaiend, loeiend 
Gierend door de bocht 

Ik heb een fiets 
Om te komen  
Om te racen, sneller, 
harder, vliegensvlug  
Naar jou  
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Verdwenen 
(IM Henny Vrienten 1948-2022) 

Sinds 1 dag of 2 
Loop ik niet meer 
mijn lul achterna 

Ik doe maar wat 
zing over een plant 
trillend op mijn benen 

Verdwenen 
Stil 
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In memoriam 
Ik hoef geen eulogie 
Geen beelden op het scherm, 
verkleurde filmpjes 
van vertederende baby’s, 
jonge ouders 
en rondspringende honden 
Geen foto’s aan de muur 

Geef mij maar de schaduwen 
in mijn hoofd 
De hersenschimmen, 
vervaagde beelden, 
scherper dan  
in remix 
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Steen 
De steen in de  
rimpelloze vijver 
droomt al jaren 
van toen hij werd gegooid 
van toen hij plons 

Verdwenen golven 
Verstild geluid 
Neergedaald slik 

De steen wacht 
slechts de eeuwigheid 
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Aphorisme 20 
Oude mannen hebben vaak  
jonge natte dromen 
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Expeditie  
Van dik hout 
slaan we planken mis 
Jagen kogels 
naast de kerk 
In stille wateren 
zoeken we de grond 

We reizen van hot 
naar kale plek 
Ritsen de outdoor- 
broeken af 
Laten ons water over 
onze akkers stromen  

Tot middernacht is  
de lijn gestremd 
NS zet bussen in 
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Soep 
Uit opgedroogde bronnen 
wordt zand geschept 
Geasfalteerde longen geven 
geen kolendamp door 

Gesmolten ijsjes duimen roze 
Mayonaise druipt van de berenhap  

Tussen hondenhaar en stekels  
vlucht de muskusrat  
Esdoorns blokkeren de colonne 
mieren onderweg naar hun leger 

Vleermuizen hangen aan de hanenbalken  
Van brandnetels kun je soep koken 
Als je dat lekker vindt 
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Paddenstoel 
Afgerasterd besloten 
op één hoop, hopend 
op iets, op niets 

Ingetogen geknot 
met één mond sprekend 
over het, over dat 

Afgepaald gestuurd 
zittend bij de pakken 
naast bergen van ijs 

We kijken naar binnen 
en wachten 
op de paddenstoel  
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Herdenking  
Het is weg 
Verdwenen 
Opgelost 
Niet meer 
van deze tijd 

We staan er bij stil en 
branden een kaars  
Of een flatgebouw 
Of een olieraffinaderij 
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Puber-tijd 
In wolken van liefde 
gedenken we onze puberteit, 
smachten naar bevlekte lakens 
onder grijze paardendekens 
kijkend naar PSP-posters 

De toekomst van gisteren  
is verworden tot het verleden 
van vandaag 
Het nu ligt gemarkeerd 
door randen van stoeptegels 
op de hinkelbaan  
van negen tot vijf 

We trekken scheidslijnen  
en 
kauwen met verledenhonger  
op onze vooroordelen 
Vol van ons eigen gelijk 
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Na het feest 
Verfkwasten verhullen  
afgebikte betonranden  
De tand des tijds licht   
tegels uit de wasbak 

Een hoogwerker piept achteruit 
Klotsende emmers  
onder het bedieningspaneel  

Op het afgerasterde grasveld 
strijken nijlganzen neer 
gelokt door paardenbloemen  
en sappige klaver 

Het schelpenpad ligt verlaten 
Vogels kwinkeleren in een struik 
Krakende voetstappen 
in de morgenstond  

Het kleine meisje 
omarmt een boom 
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Mening 
Ik heb geen mening 
En als  
Dan minstens 
Heus wel 
Zeker 
Beslist 
Maar ik 
Geen 
Dus 
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Water 
Ik word gedragen, gevlogen

Op jouw rug, jouw baren

Onder mij de diepte

Soms helder

Soms groen

Soms angstaanjagend zwart


Je hebt je kuren, je nukken

Je speelt met me

Laat me rollen

Naar links

Naar rechts

Naar toppen en naar dalen


Maar ik vertrouw je

Je brengt me naar

onbekende plekken

Dan verder

Dan terug

Dan weer veilig naar huis
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