
Dit hier 
Dit hier is een uitnodiging 
Om te kijken en echt te zien  
Schouder aan schouder komen we van toeschouwen 
tot vertrouwen en opnieuw verhouden tot elkaar 
om te bouwen voorbij dat benauwde kader waarin 
we worden tegengehouden, om gewoonweg met 
louter je ogen te houden van alles anders dan het 
oude         

Want dit hier is een kans 
Om in iemand anders schoenen te staan
Geruisloos dolen op een paar spekzolen, onplezierig 
wringend die twee maatjes te klein of comfortabel 
als sloffen met toch zeker duizend kilometer op de 
teller, wiebelig hooggehakt of straks met een 
verrassend natte sok weer naar buiten gaan 

Dit hier is een grap 
Verteld met een volvette grijns 
Zo eentje die een prettig zacht gegrinnik eruit 
slingert ergens van onderuit je buik daar waar je 
soms van vergeten bent dat er iets kan kriebelen en 
er plots ginds of dichterbij opeens wat te lachen valt     



Dit hier is een aai 
Hoopvol als de haartjes van een kind voorop de 
fiets 
Terwijl jij met je ogen dicht de weg wel denkt te 
weten, is er een priemend plakkerig vingertje dat 
alles voor het eerst bekijkt en wars is van wat komen 
gaat. Daarin zoveel wijzer dan wij die alsmaar 
vooruit en harder en luider razen. Daar waar het 
kind kampioen is in grenzeloos staren valt er voor 
ons nog zoveel te winnen. Toe maar, durf het maar, 
de blik op oneindig   

Dit hier is een spiegel 
Aantrekkelijk in al zijn genadeloosheid 
In een reflex zie je jezelf staan in vol ornaat. Een 
schok. Dan een onbedwingbaar gebaar. Het 
opvangen van een glas voordat het versplintert. Het 
wegtikken van een bal na een penalty in blessuretijd. 
In die flits is alles kraakhelder. En terwijl je nog eens 
met je ogen knippert, is dat wat blijft een vertekend 
beeld 



Dit hier is al zo ontzettend september 
De bomen staan er gekleurd op
De kou kruipt langs de plinten in je eenzame botten 
en doet verlangen naar meer global warming. Een 
doek is geen deken, verf kun je niet eten en een 
boek is enkel nuttig als het brandt. Laten we elkaar 
eerst voorlezen, de woorden losmaken van het 
papier en dan dansen om het vuur. Want als het 
voelt als kopje onder gaan, bouw dan samen een 
vlot van de as en blijf drijven. In onze verbeelding is 
altijd land in zicht.  
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