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Wat is er?

Er is niks
Het is alleen
dat kale ademen van uren
dat windstil in de loodlijn 
van het lichaam ligt

En kon de tijd ooit dood zijn
dan zou dat nu -maar nee:
De aanlokkelijke scene
van een veronderstelde dood
ontneemt de adem niet
aan het slapen van de tijd

Er is gezegd dat er niks is
dan de kale adem van slapende tijd
Koolzuur  -  Zuurstof  -  Sarcofaag
Coma   -   Komma  -  Kom maar wind:
Bezing
         Beween
                  Bewijs
Bewaai de slapen van het stenen hoofd
dat in zijn eigen afgrond woont,
Beweeg de glazen afgod van de strot
die woorden tot wandaden breekt,
Bewaar het ooit van de dood in de dooi
Ooit opent de dooier de kooi van het ei

Het bloed heeft lang het gaan gezocht
Want is niet rode aandacht bloed?
En is niet bloed
Verdeling van het leven
binnen een ruimte naar keuze
en het lichaam wil gekozen zijn
is dit niet bloed?
Het is gezegd.

Binnen de stilstand
binnen de berijpt-oranje ramen van de zwijgplicht
heeft het bloed het gaan gezocht
Het smalle bloed
Zocht het te huizen in de magere aanwezigheid van sneeuw
en in de klamme sporen van verkoolde regen
maar vond geen lichaam dat de blos
van aandacht en van overgave
kon verdragen

Nu is het tijd
(Lang bleef het smalle bloed verankerd
in haar bleke rode drijfgewicht)
Zo werd: Verdeling van het leven - overgave
         Veredeling van stilstand - aandacht
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Het is nu tijd
Het is verzamelen van vaarwater
Het is vergaan of gaan
Dat is de vraag
Het is het vragen van het bloed
Het is
Dit
is
de vliesroep
de oude
dauwzaam roepende
vliesroep
gebied van droomdronken stieren
en de koude dragende tijmslaap
Vliesroep dauwzaam
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