TWEE GEDICHTEN

Astrid Lampe
uit: Park Slope» mijn studies van een blote hemel
(in voorbereiding).
die berberherder trok
voor ik er erg in had
mijn pc in slaapstand
jouw muggen in lapland en: vuur!
wakker het wild
je dode moeder wek ik op
en aan ditzelfde herdersuur
de lauwe schaduw van verzaking
waar kampvuur van oudsher het wild weert
(buiten de kring dient te houden)
ontsluit dit vuren de plaats
waar onze hersenen en het heelal elkaar ontmoeten
(kleur, naar Cézanne)
kort adem happen en dan:
tadam!
kleur (naar Cézanne!
héter daad snapten ze ons niet)
zelfs nu! met de

volgspot

erop

kunnen wij als doorgewinterde wildplakkers
zo (...naadloos) "met volle streken de huid van een mooie perzik of de melancholie
van een oude appel"
aan deze blinde muur slijten
naadloos, zie!
hoe wij al schaamtefozer
(wacht!)
...alles aan alles paren
wat een beweging
wat een
(... nu!):
dwingende dorst naar zon
SPA PLAT! HANDS UP! PROFESSOR BLOC: HIER WONDERLAND

maak toch rap (ff rap) korte metten met die marsepeinen hot dog die die bloedstollende
maalstroom van mieze goe goegemeent gevoelentjes óók is, AMANDELS PUS DER
SENTIMENTEN stofvrij in ieders vitrine (trofeeën porselein-) kast bijgezet:
BROODDEEGPOPPEN!
dikke vette gezette brooddeegpoppen geglaceerde deeghompen gelardeerd met spijsAMANDELSURROCAAT (van bonen!) honger maakt ai! (... fluks naar huis schrijven, zoeteke)
down
down
down
do cats eat bats...?
wat ü? hooggelaarsde professoren die zo stiekempjes over mijn schouder meelezen al
rappend (er zijn cursussen voor) de poëzie (zat zat cursussen) zo spiekend ('t kunstje
afkijkend) de meest pure poëzie - die ongenaakbaar is - nog OP DE STAART WILLEN

down
down
down
laat mij uw blote knietjeshad u geen mammie ooit? zo'n
velletje zo'n
kloppend fontanelletje
werd er bij u thuis dan écht nóóit uit Alice voorgelezen?: hier lesje 1

down
down
down
dó cats eat bats?
...UW HEIL IN EEN WEBLOC, ZEKER
spa plat! hands up! professor Blog stijg hoog te paard en bof!
(geen moedertjelief helpt hier geen studie niks)
stijg hoog te paard knap rap en ja (houd u maar eel goed vast) want hooggelaarsd
draaft u nu bloot - this very moment - CUM LAUDE op mijn metrum stuk:
BUMP!
BUMP!
EXIT!
wat nog wat nog?:
BASTA!
u kreeg genoeg, de rit is uit, u staat toch weer (met kleren an) THE FALL IS OVER

