
Crisis

Ik vertel u over mijn crisis

ik kan leven met afwijkingen
wetmatigheden echter
doen mijn adem stokken, ontkennen wie ik ben
hoewel klein en bescheiden

Pavel, is de naam!

wetenschap vertaalt, verklaart,  
vereenzelvigt in onnatuurlijke wetmatigheid
en meedogenloze eenvormigheid
beheerst door de wijdverbreide suggestie  
dat weten moet meten
of, was het andersom bedoeld

als dat de toon is die de muziek maakt
dan wordt het me zwaar te moede
weten wordt als onmeetbare naamgeving
bedenk wel

Pavel, is de naam!

indien ongewoonheid leidt tot suggestie
leidt suggestie tot verklaring
leidt verklaring tot hypnose
tot dierbare onbegrijpelijkheid
eigenzinnige neerslachtigheid
zelfs tot verslagenheid, tot kwelling

mijn crisis, zogezegd, redt zich wel
en bovenal, echt bovenal
ontdek ik, hoewel aarzelend, wie ik ben
erken ik de tegenstelling in mijzelf
ik worstel, ik wortel in aardse grond

Pavel, is de naam!
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Hemel

Ik vertel u over

harmonie in kleur
verbreed in diepblauwe, bijna zwarte oneindigheid
die ontgrenst, ontgrondt, ontgroent
de ondragelijke lichtheid
en reden van  mijn bestaan  

mijn beperking verruimt zich
tot alomvattendheid
ik word een met de ruimte om mij heen
vergeet mijn aards geworstel
vind ontspanning, bijna onaardse vreugde
in de kleinheid en bescheidenheid
die mij tekent

Pavel, is de naam!

tegengesteld aan intussen weggeveegd vuil
opgeruimd staat immers netjes
en, let wel, geen zorgen
voor de dag, de avond, of de morgen

reden te meer om mijn herinnering
te ontsluiten
om mijn horizon te verwijden, te verplaatsen
tot in een eindeloos einder
mogelijk nietsontziende verte
wacht u voor wat u te wachten staat

de aardse werkelijkheid stroomt
het water valt
druppels van onrustige herinnering
misverstanden slechts
te nietig, te gek voor woorden

en opnieuw ontdek ik
ontdek ik mijn, nu nog niet goed uit te leggen, zelf

die worsteling en deze erkenning 
kleuren mijn herinnering
ik wortel in aardse grond

Pavel, is de naam!
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Het bijzondere

zo erken ik dan 
benoem ik het ongewone als bijzonder
het onbekende als geheimzinnig
maak mijn verloofde tot mijn bruid
en sla mijn ongepastheid met stomheid gade

niettemin
schep ik genoegen in mijn beeldvorming
tsaren, tsarina’s, hun dochters
trekken aan mij voorbij
in gepaste aandacht en verwondering

jouw geheimzinnigheid 
treft mij
in de eenheid van je gezicht
in het ragfijne wit van je bruidssluier
in mijn kleinheid en bescheidenheid

Pavel, is de naam!  

mijn hemel, wat ben je mooi
wanneer je tranen zich verfijnen
je aantrekkelijkheid ontginnen
je bekoorlijkheid tekenen

mijn prinsessenbruid
getekend door onuitgesproken afscheid
een traan die duidt

samengevat als de kunst
van het bijzondere te genieten
onmeetbaar dus, onweetbaar ook

zo word ik zelf bijzonder
zo genaamd en zo bekend

Pavel, is de naam!
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