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tussentaal

ik draag mijn hart hoog
en laat het smelten op mijn lippen
smaak bijtende klanken 
wanneer ik kauw op mijn compagnon
de tussentaal

in mij wordt steen na woord en woord na steen 
gesjouwd en geploeterd
gevloekt en geroepen 
gebouwd aan de lopende band 
die levenslang de mensheid ingaat

hoewel mijn laatste ademhaling niet ver meer reikt
slechts tientallen decennia van mijn duimen gespreid
weet ik dat zij in elk van ons genesteld
met dunne draden onze dromen aan elkaar rijgt

zij maakt van niets iets 
want zij geeft door zinnen aan zinloosheid betekenis
blaast beweging waar het statisch is 
en warmte rond de ijzigheid

ik ben de dichter die dichter naar haar toe kruipt 
bij elke rijmverdoezeling
in de schaduw van mijn schedel 
schuilen mijn herinneringen nabij
turen met gespleten ogen 
naar het gekomen, komt en komende
want alles is een muze van de schrijfsels 
en wordt ononderbroken zacht 
met mijn compagnon, de tussentaal, aan mijn zijde
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elke ode die nu vanonder mijn nagelplaten valt te schrapen
scherp geschreven
is in wezen de verwoorde gedaante van haar
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nalatenschap

opnieuw een ontmoeting met mezelf
voortgekomen uit een bloedlijn
die zich voortdurend verlengt
met verre vertakkingen, maar zonder de wortels te verliezen

ik ben een samenstelling van alle mensen die voor mij kwamen
hun levensloop ligt verscholen in mijn poriën
ik wandel in hun sporen tot ik de mijne kan achterlaten
de lus kan verderzetten tot de volgende in lijn overneemt

mijn denken wordt deels bepaald 
door de verhalen die mijn ouders hebben verteld
en de omgeving die mij doopte tot de vrouw die ik nu ben
in elke handeling leven ontelbare generaties voort 
waardoor elke beweging synchroon wordt uitgevoerd
in verschillende jaartallen

wij bepalen zelf wat waardevol genoeg is 
de toets van intrinsieke wezenlijkheid heeft doorstaan
wat overgeleverd wordt en in welke vorm 
de geschiedenis in de toekomst zal voortbestaan
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