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Leg uw hoofd zo in mijn arm
dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuive
over de kam van uw neus
Leg uw hoofd zo
ik leg op uw mond mijn hand
wees rust

Paul van Ostaijen
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11

eerst

veel vaker dan ik wil, wacht ik op bloed,
slijt er dagen aan, vandaag bijvoorbeeld
zit ik stil en vaag raast het verkeer.

het regent, het stopt en weer en weer
denk ik het regenwater te ruiken,
het dampende land na het water,
ik proef ijzer in de lucht.

ik wacht tot het allemaal weer begint:
met mijn hoofd tussen de schouders wacht ik,
tussen de vrees van mijn schouderbladen knijp ik
de ogen, streep ik de mond, wacht 
en wacht ik.

maar er gebeurt niets.
los van de regen valt er niets
vandaag.
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later

terwijl we weer vrijen schuift een kleine, 
bange rat onder de deken, siddert een hond 
aan onze voeten. hoor je ze? o, hun kelen 
schuren samen, schuren samen tot 
de boel verwoekert, vertedering verteert, haastig 

is de ingreep.

terug thuis horen we het al in de hal,
tree na tree naar de slaapkamer
dringt het ons eens te harder door:
de beesten weten van geen wijken,
ze schuren met ons mee.



13

laatst

los als vandaag liggen we 
almaar vaker. lakens scheuren
langs de drift van onze continenten.

met een bol bed hadden we elkaar
aan de andere kant stilaan
weer ontmoet, kon er zelfs

een berg ontstaan, onze massa
opwaarts uitgemond tot vulkaan: 
gloeiend met de hitte van eerst.

alleen het geheugen zou
onze rotsige ruggen geselen,
zout de zee die koud
in golven beukt.




