
Begon het

als big bang van

ruimte en licht

een theater met lege stoelen

nog geen acteurs of toeschouwers

alleen de formule

er zij licht

en ruimte en

het was er



Begon het

als begrip voordat

begrip bestond

een kathedraal van voorzienige

gedachten alles voorbestemd geen

speld tussen te krijgen

begin en einde

in wiskundig

verband



Begon het

een eeuwigheid terug om

uit te doven

een kamer met uitzicht op

alle dagen zolang de zon maar

op en ondergaat

voordien was

niets dus waarom

daarna



Ben ik 

alleen in

gedachten

vlinder in zonlicht

raam in de avond

ruis in de ether

zo lang de

wereld mij in

fluistert



Ben ik

in de grond

net als jij

bewust van bouwplan

en koorzang op een

barokke planeet

om er lijfelijk

bij te zijn

geweest



Ben ik

thuis in jouw

armen

zwevend van liefde

wevend aan later

levend van lucht

om elkaar

in anderen los

te laten



Hoor hoe

hoop dwaalt

in zwart licht

terwijl de marconist

naar alle windstreken

om bijstand seint

save our souls

save our

souls



Hoor hoe

de melkweg

vuurdanst

terwijl een popidool

zich smachtend naar

gehoor in stilte hult

we want more

we want

more



Hoor hoe

de cycloop het

uitschreewt

terwijl een opera zich

met finale bombast

in het oog boort

we are one

we are

one



Na twaalven

het rolluik

sluiten

voor twaalven

het rolluik

gesloten houden

allengs een

vorm van niets

ontwaren



De mond

tegen het gaas

drukken

fluisteren dat je des

noods de zon en de maan

zou stelen

als iemand

je maar

zou horen



Te laat zijn

voor de eerste

voorstelling

maar nog

te vroeg voor

de laatste

de tijd

doden met

hunkeren naar



Zingen wij

het eiken

roeierslied

om een

close encounter

te ervaren

met Noachs

aangespoelde

ruimteschip



Plaatsen wij

mijlpalen

langs de weg

om een flits

van de bogaard

op te vangen

waar Eva de eerste

golden delicious

plukte



Spelen wij

toneel in

Adams kring

om even 

een adempauze

te nemen

en de zaal na

afloop ademloos

te verlaten



O toren

sta vierkant

voor dromen

ga ons in plaats

lichtjaren te

boven

hou ons

babylonisch

in stand



O ster

wakker ons

diepste aan

gloei van lust

lijdt aan liefde

bevries in smart

kus ons

tot tranens

toe



O zon

brandschilder

ons alle dagen

gloor zelfs

in de nacht als

gotisch halogeen

niemand

kan

zonder


