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II

GEERT BRIERS

ZULLEN WE OOIT
VULKANEN ZIJN

amuse gueule

laat je
ijs op je smelten

proef mij
eerst

ik schenk je alvast
een vers uit deze bundel

bewaar de andere zinnen
voor later

terwijl onze lijven bewegen
op het ritme van doorgegeven adem
bekijken we elkaar met een rust
die bijna aan afwezigheid doet denken

parkeer je kennis en wetenschap
je waarheid
leg je blinde wijsvinger hier op deze pagina
schuif van links naar rechts
regel na regel

koop ontleen deel schenk
me
voel proef ruik zie hoor smelt
me

voel het scherpe glooien
van wijdse woorden
van filmische beelden
van mogelijkheden

geef ontdek smijt
je

in deze bundel

in de stille spanning
van dit vers
deze vraag

sprokkel je
waakhout
maak je
anne teresa de keersmaeker-bewegingen

zullen ook wij
ooit
vulkanen zijn
*

dans je
in het navellicht van wiegende heupen
verblijf je
in franse steden met streepjes tussen
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ik begroet u
sla mij
nu
om
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jij bent van een houtsoort

jij bent van een houtsoort
dat zich tot diep in de nerven verhit
maar niet toegeeft aan de vlammen
geen haard
waar je niet in ligt
geen vuur
dat je niet aanwakkert
watersmijtvliegtuigen
kunnen jou niet blussen
als boom
oneindig veel ringen
maar zelfs in dwarsdoorsnede
leeftijdveilig
altijd
je wortels
die sap onttrekken
aan de bodem van alles
ze popelen
hunkeren
krullen
naar de warmte die je opeist
om jouw mond
de gepeperde houtgeur
van woorden die trillend dansen
in de hitte van het ondergaan
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um pingo de amor

geen haard
waar je niet in ligt
geen vuur
dat je niet aanwakkert

wij verbinden
de stilte van een citroenboom
met het gezoem van een sinaasappelboom

jij bent een houtsoort
ik ruik je al
van ver

onze huid trekt in ruiten
in de gedachtenhangmat
die beide bomen omspant
met een genoegen
fluistervertel je ooitemoties
als waren ze exotische vakantiebestemmingen
zonder annulatieverzekering
wat zou je graag zijn
als je nog niet was
schrijf je
met een inktloze wijsvingertop
op m’n blinde naakte rug
ik zou die zin moeten kunnen raden
dàt spelletje
altijd ernstig
wanneer je slagroom mag zijn
maar ik ben
denk ik
een hangende gedachte
slagroom voor jou
een genoegen
zoemend rond jouw stilte
wat ik graag zou zijn
8

9

gault & millau

zo binden we
schuiven we
de oven in

onszelf aansnijden
op smaak brengen

braadslede
moorslede

een talking dinner
alpendorp
pyreneeëndorp

ik ben jouw alpen
klink je
wel dan
geef me je echo
klater je vroeger dat doet begrijpen
dat smaakt naar vergeten groenten

go mi o
oho

laat mij je pyreneeën zijn
toast ik
wel dan
meander me
scheid hoofd- van bijgedachten
zet me op de kaart
zo fileren we
van het eerste tot het laatste kwartier
leggen we ons uit
op het aanrecht
touw
peterselie
salie
rozemarijn
tijm
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