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We maken kraanvogels 
die we met naald en draad aan elkaar 
rijgen als een slinger,
alle figuren een andere kleur.

In Japan is het traditie 
dat wanneer iemand gaat trouwen
er duizend vogels worden gevouwen
voor voorspoed, gezondheid en geluk.

Ik zie een familie voor me 
avond na avond 
priegelend, kibbelend, roddelend.

Ooit aten gezinnen samen
nu vaak voor de tv.
Het is een voorrecht 
om met elkaar aan tafel zitten,
een voorrecht 
om iedere avond samen te zijn.

Zullen we iedereen 
die goed voor ons is 
voortaan een kraanvogel geven?

 





Leg jezelf te drogen 
onder een bladerdek.

Een akoestisch 
ecoloog luistert voor ons
naar de bomen.

De witte den fluistert:
‘Wij zijn jullie voorouders,
onder het loof is een wereld 
zonder motoren.’

De akoestisch ecoloog
weert vliegtuigen,
vrachtwagens en auto’s.

Hier kun je 
in stilte.





Er zijn kinderen
die over de camping lopen met een pan vol patat
en een bakje zelfgemaakte mayonaise
die stiekem van de dampende frietjes eten.

Er zijn katten 
die hun vloeibare lijven 
over de warme tuintegels uitstrekken, zuchten.

Gele schaartjes 
die in glazen potten wachten
op de volgende Matisse.

Er zijn vergeten kopjes thee.

 Sommigen krijgen het woord
 nauwelijks over hun lippen,
 het ego stokt de spraak.

Buren in de tuin
die hun kinderen 
tot stilte manen.

De postbode 
die, wanneer er niemand thuis is,
pakketjes in de blauwe kliko legt.

 Sommigen zien niet
 wat anderen doen,  
 wat keer op keer
 bewogen wordt.

En daar kom jij de trap op gerend, 
je zegt, met glimmende ogen:
‘Ik heb een e-mail gekregen,
je Nintendo Switch wordt niet morgen,
maar vanavond al bezorgd.’





Ik lig op de bank
de kaarsjes aan
ook al is het nog niet donker buiten.
Ik heb mezelf begraven onder een plaid.

Jij komt de woonkamer binnen,
trekt de deken van me af,
zoekt mijn ogen.
Ik hou ze dicht.
‘Gaat het?’ vraag je.
Ik mompel iets onverstaanbaars.
Je komt naast me zitten.

‘We kunnen gaan wandelen,’ zeg je,
‘wandelen in het bos.’ 

Je vraagt: ‘Of wil je 
een taart bakken?’

Ik open mijn ogen, zie je lieve gezicht.
‘Dat wil ik wel,’ zeg ik
‘een taart met veel chocola.’
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