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Van oude verzen en de dingen die voorbij gaan

REG TEN ZIJTHOFF

Droefheid

dat ze gisteren
hier fou-yong-hai

Nog staan de ruiten

op haar eentje

voor de rode mist

zat te eten?

en in mij
de herinnering

(kleintje geplaatst)

een smalle wond:
ik heb de bus gemist

Wil het meisje
dat gisteravond
om halfzeven

Antropologie

heel alleen haar fou-yong-hai
zat te eten

De keuze blijft beperkt
mij dit even
net als Chinese meisjes

laten weten?

tussen
kleine voetjes
en een goede schoolopleiding

Meten
In de groef van de tafel

Sen-ryu

past de navel van mijn nicht

Alles is uit nu

(dit is geen hypothese

zijn leven en huwelijk

maar een waarneming)

en dan nog zijn pijp
Is een scherf soms scherp?
En scherven brengen geluk?

Prinsjesdag

Hoe zit dat geluk?
Hulp!
Riep het meisje
Tweemaal meisje met fou-yong-hai

ook koningen
hebben een gulp.

Zou ze
nog weten

Het stadsvolk koos hem met gejuich

Illustratie:

Want zo verheft zich nu het tuig

Demian.

Dat slechts de taal van folders kent
En nu aan de sonnetten went
Waarmee hij brakend bovendien
De schoorsteen haalt bij onze Mien
Woorden gehuld in Gouden lijst
Gesprek op een steiger

Waarbij naar eeuwigheid verwijst
De seriemoord op onze taal

76

(uit het leven gegrepen)

Het feestgedicht waar ik van baal
En ja hoor, Komrij's nieuwste druk

- 't zuigertje houdt niet

Bericht van onze dichterskruk

- nee
- 't is veel te ribbelig

(met dank aan de negentiende-eeuwse dichter A. Broens)

- normaal is 't maar aan één kant ribbelig
-ja
- maar deze aan twee kanten

Hallo Wim

- daarom houdt het zuigertje niet
Ik voel datje er bent, nog steeds, en
- nog maar 's proberen

wacht op het ultieme vers

- zachtjes, Willem

dat als een overrijpe kers

-ja, hiero

misschien na al die jaren vallen gaat

- niette wilde

we zitten aan de bar,

-ja...ja...ja...

bierviltjes binnen bereik

- kijk uit, hiero

en achterop het wit waar

- effe met de ijzeren kant

schrijfsels komen

- zet 'm nu maar op de sneee

soms ook gaan

-ja...
- in 't midden

Ik zie je nog als partner in de poëzie

-ja, ga door

achter een oude Erika

-ja, met de punt

schreefletters, schots en scheef,

- dat houdt-ie niet....

vol overspringend wit

- Nee, hij houdt het niet...

met Jacques of Hans
bij Arie op de brug

(Dongen - 15.10 uur)

waar jij beschreef hoe
teksten vloeibaar werden
De tijd dat pijn en spoken

Vrijwillige stadsdichter

nog diep begraven lagen

Verbaal snelt hij van hoek naar plein

Soms raakten we elkanders wonden

Om toch maar tijdig daar te zijn

in het rollenspel met vaders, oorlogen,

Waar ongeluk of het moment

ver weggestopte pijn

Zijn dichtersader ongekend

maar altijd was er

Vrijwillig kietelt of in pijn

weer een vers

De beelden smeert met het chagrijn

waarin we vluchten konden
Dit is mijn laatste tekst voor jou
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na alle speeches, grappen, grollen

onze tranen

na alle weemoed, nostalgie
na alle pijn , de stilte, en het dollen

Maar dan roep ik
Ja dan schreeuw ik

Zodat ook Rimsy Hoboff(ff),
Wyter & lljits Boer

Levensgroot

en al die andere aliassen

zijn de gevoelens

voor altijd kunnen passen

die we stoeien in de nacht

(bij de dood van een goede vriend)

en we drinken
onze wijnen
en we praten

Liedje voor Ini

over lijnen

Ik schrijf haar

Maar dan roep ik

mooier dan muziek

Ja dan schreeuw ik

lippen fluisteren tussen noten
Luidkeels zwijgend
en we zoemen

en onzegbaar want

langs het water

de stilte schreeuwt ons toe

en we ruimen
licht voor later

en we maken
onze dromen

Maar dan roep ik

schetsen plannen

ia dan schreeuw ik

voor een droom

Ik schrijf haar

Maar dan roep ik

mooier dan het leven

Ja dan schreeuw ik

vingers strengelen tussen rimpels
Muren, bloemen,
en we swingen

niets is groter dan

langs het water

een liefde voor het leven

en we sparen
zon voor later

en we kijken
naar het zwijgen

Maar dan roep ik

lachen over

Ja dan schreeuw ik

tekst die blaft

Ik droom haar

Maar dan roep ik

groter dan de sterren

Ja dan schreeuw ik

melkwegpoezen snorren zacht
Alle treurnis, alle rouw
en we dansen

simpelweg

langs de manen

ik hou van jou.

en we drogen

