
Sinnestriel op it Offermês

Cornelis van der Wal



It boadskip

Nije pillen tsjoenden in mislik glimke op myn tinne 
lippen
en ik stapte út in hoale wei de rûge hjerstnacht yn,
kaam op jim ta.

De moanne wie in gnyskjende seine dy't piba mei my 
boarte,
wolkens sprutsen mei konsumpsje.
Ik hie wer lêst fan lulke twifel.

Myn boksen fielden tige waarm en swier en och sa
ferslaafd sûgde it rioel oan 'e pipen.
Ik kaam op jim ta mei in âld brún boadskip.



De swannefamkes

Ut it lekkere kraantsje fan 'e himel
dript wat yn 'e snaffeltsjes.
De swannefamkes 
dûke ûnder it kweade fleantúch troch

en swimme yn wolkens en ljocht,
tinke oan de wachtsjende berch
dêr't se op delstrike sille
en harren mariahalzen bûge sille foar it Aai.



Ik bin it nije mantsje

Ik bin it nije mantsje mei stiennen eagen,
ferklearre tsjinstanner fan triennen.

Yn myn mûle, dêr't de smaken dwale,
wennet sûnt koart myn tonge.

Myn earms skodzje bepkes oant de bekjes klepperje
en de wierhyd sizze.

Ik bin it nije mantsje ik hie graach witte wollen fan de 
dea
en gûl oant der in sater ferskynt mei grou bier.



De skimmelman

Goejûn, hûs dêr't muzyk bydel dript,
ik seach jo al fan fierrens triljen.
Jo sieten swier te prakkesearjen
op in sêfte griene heuvel,

earne yn it suden fan dit faaks
net iens besteande lân.
Ik bin fan 'e jûn foar jo ynhâld kommen,
en sjoch leau 'k al de lytse holtsjes

yn 'e iepen doar fan bylden.
O, leave bern, kom ringen harren:
hjir is de skimmelman,
jou de man mar in hantsje.



De twa koppen

O, ik bin frij!
Ik haw de leafde fûn
mei de twa koppen.

Ik toffele as in âld wiif mei guozzen
oan it hantsje troch it park;
ik fytste troch it hurde Sakselân
en sûpte my sawat gek en dea yn koarjende kroegen.

O, ik bin frij!
Ik haw de leafde fûn
mei de twa koppen. 



De spoekelippe

Droech is de sinne yn myn eagen
en wolkens wring ik triennen út.
Do hast foar dy droplul keazen,
dy mei dy Grinzer bargesnút.

Ik sweevje yn dize oer de greide,
myn prachtich liif ha 'k ûnderweis ferlern.
No bin'k yn 'e buert fan Weidum
en sykje dy, it gleone bern.

Do sitst dêr lykwols mei in sike lytse poppe,
wylst ik de spoekelippe hingje lit
en meilutsen wurd nei boppen:
nei alle gedachten hat dêr leafde ivich sit.



Foar Douwe Kalma

Ik lis myn aaikes op in brune rêch
en seehûn, slak en tonge
reizgje mei de sylboat troch swit.

Ik klopje it útropteken op ta reamme,
mei sêfte hantsjes en smout praat.
As dit ferkeard is sjit my dan mar dea.

Jo binne winliks in dûkbril fanneden
om de sâlte, waarme snie te kearen,
lava spuitsjend út in Frysk jongfeint!



Simmereagen

De oerspande himel hie my betocht
mei lokjende simmereagen,
it folsleine wachtsjen siet op in bankje
by de Ie.

Yn it âldmannich wetter hong de tried
fan in rûngeare fisker.

De reade sinne wrong noch in striel
tusken libbenleaze nijbouhuzen troch.

De stêd stuts mei tuorren en spegelobelisken
de leafde de gek oan.

En doe't my dit allegearre oanbean waard,
gong it lichem oerein en bruts
my ôf.



Fjoer en bonken

De dochter fan it nôt, in âld hippy,
draafde samar oer de hite stiennen hinne
en wat wie dat no krekt yn har eagen.

Ik bin de soan fan it reid,
skean en triljend stek ik myn swurd
yn kreaze Fryske wolkens. 

Hja makke letter amuletten tsjin ronfels
en dûnse om it fjoer en bonken hinne.
Ik bin har kwyt, hjir is myn nûmer.



It reade wetter 

Ik slaan de sekondewizer
mei myn filosofysk hammerke-tik foarút,
yn 'e finsterbek 
jou ik fleisplanten wetter.

Ik roasterje myn bonken op 'e kachel
en wachtsje op in kannibaal.
Bûten streame kloften minsken
huzen en gebouwen út en yn.

Myn brûnzen Boeddhabúk yn 'e baaikûpe
wurdt gear yn it alderlêste skom.
Ik haw it fleis neffens resept
yn it reade wetter sakje litten.



Each en sipel

It mantsje stapt de winkelstrjitten troch,
der binne in soad winkels.

Dêrnei giet it op 'e Fiskmerk ta
foar in nije pikelhjerring.

Minsken krije petten op en jouwe befellen:
it mantsje moat mei nei it buro ta.

Dêr wurdt it mantsje martele mei tinkend ljocht,
sadat each en sipel swimme.

Eefkes letter mei er wer nei hûs ta,
dêr sit it mantsje gauris op in stoel.



No, nee

No, nee, gean noch mar net dea,
hast der ommers altiten al west.

Ik jou dy lykwols gelyk:
it liket nearne nei mei dy.

Dyn libben wie myn pinebealch,
dyn sêfte hurde fleis dat haw ik hân

en skaafde my oan 'e bonken
dy't my bedonderen.



It mantsje

Syn holle sit oan 'e himel fêst en de strjitte
is foar him in platte roltrep.
Syn gean dat giet fansels.

It pesjanteljende mantsje út 'e Terp,
sjempôtbril en nuvere gebearten:
jou him mar de macht.

De strjitte is it feroarjen fan syn takomst
wylst er oan syn skonken tinkt, syn skuon
binne de foarútgong.

De iene skoech rûkt better as de oare de hûnestront
mei syn eigenwize wipnoas.
It mantsje sjongt in ferske oer in aap.

  



Foar Bambi

Gûlende sigeunerjonge yn de tunnel fan it each,
mei baseballpetsje foar de lokjende kompûter.
Ik krûpte dy oan mei myn aura en as in hûntsje

gongst mei my nei hûs ta.
Dêr rekke myn wûnderhoarn samar ferstoppe
en sêfte triennen rûnen by it rubber del.



De papieren kiel

Om in brekfallige stjelp hinne driuwt it spek
en in farske jarrelucht:
dêr rôlje myn lulke tinzen bylâns,

dêr temealje ik mei trapers dyn antwurd.
Myn each, dat triennet fan betide michjes,
lit âldfrinzich wetter streame oer de griene seedyk.

Yn myn blauwe jasbûse flústeret dyn brief:
myn bleke hân knypt dy de papieren kiel ticht
en fuorret in propke ferline oan de frije wyn.



De diktator yn it moanneljocht

It dampich antlit fan in begrutlike tsiis oan 'e himel
makke reklame foar de sinne.
Lantearnepeallen sochten lykas reagers spegeliten

yn 'e âld rivier, woene mei oranje eagen
foar sykloopke spylje. Ik wie der ek,
glystere mei de nije learzens oer de blauwe drek.



De strûpe 

En hyltyd wer de strûpe of it pistoal,
jo eigen hân, 
de ein fan it lichem.

Spitigernôch is der noch in prachtige takomst
foar jo weilein.

Jo stelle it út, mar de strûpe tutet jo hier
en it pistoal wurdt molken.



Charon yn 'e steun

In krûme beam sit fêst yn it iis,
helpleas ljocht lûkt oan syn glêzen tûken.
Yn 'e fierte tikket in trein oer de kâlde rails.

In healbeferzen dronken skipper op in bankje
stekt mei in gleone finger syn âld pypke oan.
Syn eagen rinne reade kanalen troch,

dêrop farre de dingen dy't sjoen binne.
En op 'e boaiem waakst it karma want
der wurdt ferjamme nea baggere.



De Hearsker

Der is romte en de eagen
krije faasje, folgje de streakjende wyn
oer it rûge fjild.

Ik haw de fette holle stutsen
op in frisse flaggemêst,
lit it kliemske hier feestlik útwierje.

Oer dreamstiennen
rint it skrobjend sjippewetter.
Spinnen bewege de poatsjes yn sitroenskom.

It hearskjend trochsichtich Ynsekt siket my
en sakket oer myn lichem hinne.
Der bliuwt in strieljend bosk roazen fan my oer.



Wer eagen

De iepen doar brekt de stuffreek fan 'e kroech;
bûten, yn 'e swarte gloppe
snijt in smeekjen troch de switterige mist.

Ik haw saakkundich 
wer it stikeltried om myn suertsje-lilke holle lutsen,
ik haw saakkundich

wer de leafde foar mysels ferbean.
Der hiene dy middeis wer eagen west,
mar myn ôfspraak hie gjin tonge.



Konkurrinsje

Snie is it iten fan dit frjemde dier,
dea leit it mei iepenhertich read boarst
yn it skerpe gers, wylst de moanne
frijwat lêst hat fan dúst.

Ik ynstallearje de eagen en koarje
sawat fan it stjonken.

Yn it kadaver beweecht wat, in stikmannich 
lytse kopyen fan Cornelis krûpe der om.

Smeekjend sjogge se nei harren hearsker omheech,
it binne bleate mantsjes en wyfkes dy't gûle.
Aansens sille se faaks noch fûler raze,
Ien is ommers mear as genôch. 



As dier 

It leave berntsje
waard delstutsen fûn en ik wie ek
bêst wol in bytsje dea.

De steuring op 'e radio kaam út myn holle
en yn it hier in nuvere antenne stiek.
Nee, it wie net bêst, ik koe net mear prate,

blafte as in hûntsje yn ús eigen herntsje
en tilde myn poat op.
As dier fielde ik my tige teplak. 



In heech foarholle

It sleatsje is lykas wenst fersmoarge 
en yn it skom dêr swimt in kreas jongfeint.
It âlde boerelân is sprakeleas en suchtet mei syn reid.

Hy is in hillige fisk en hapt net yn it ierdske ies,
hy jout surfles oan dolfinen yn 'e holle
en sjongt syn lietsje foar de deade stikelbears.

Mar hy wurdt letter in kânsearme fûstbile 
dy't jo yn 'e kroech samar foar de freet slacht,
om't jo in heech foarholle ha en in briltsje.
     
       



It nije iis

Yn dize sakket de skiere sinne,

stekt himsels op in skerpe toer.
Ut it easten komme kâlde tinzen.

Jongesfuotten kreakje it nije iis op 'e strjitte;
de goaden struie aansens  sâlt.

Poddehierren en pûkels skitterje switterich en fet.

Yn 'e himel lykwols friest in holle skjin
en siket om in iisfaam.



Ekstase-eangst

Ik driuw yn skûm fan luchtich goud,
myn hûd rint fol mei nektar.

Ik droegje my ôf en rin dan neaken
oer in paad fan ljocht en lûd,

traapje yn in stikel fan twifel.
It bloed fan ûnwissens

streamt oer in sinnestriel.
Ik fal en bedarje

op 'e flier,
de sinne yn myn stikelhier.



It boerke

Sinne en jiske mei stikkene reade bakstiennen en de 
geast
fan âlde muorren dy't tusken grille blommen driuwt.
Tinke oer it libben fan it boerke mei de rûne holle en de 
hûn.

Okkernachts by swier waar hearde ik it spûkgûlen
fan it wite dier dat mei tovertriedden fan tiid en tsjuster
hûnefoer út blik oan de ôfbrutsen pleats bûn wie.

Ik wie krekt heal yn 'e sûs, smarde smoarge 
pornofilmkes
op de rikkerige eachlidden. Ik wie it geniale embryo op 
bêd,
wylst it boerke him wer te koart die mei in smoarch ein 
tou.



De sâlte tiid.

In reade holle seach oer de râne hinne,
as in maaitiidssinne mei ronfels fan brede
wynfearren en tearen fan skaad.

In peareljende drip yn syn grize snor
wie foar ús in kristallen bol; snotte,
dêryn sit de sâlte tiid.

Del gong de sinne, heech wie it skaad,
de jarresleatten dampten yn 'e dize.
Der wie noch wat ljocht, in skyl

yn it deade wetter, foar de smaak.
Wy hawwe de sâlte pearel sjoen
en rôlje ús op foar de takomst.



Salút út 'e sarkofaach

Ljocht dat bernehantsjes brekt en de eagen smoke 
dreamen,
dea en libben foar in prikje yn it sicht troch triennen 
hinne.
Dit is it lânskip dêr't de wylgen hat bryk gnize om de 
liken
yn it griene hier. O, en it stoot fersmoarge sied en

poaierbloed oeral yn't rûn. Ferkearde wurden drippe
út jim fine ronfelbekjes. O, wêrom net sêft, moat dat no 
sa.
In sûkerspin mei Bambi-eagen sûnder slachte,
in sûkerslak dy't yn in gatsje krûpt.

Ik lis no sûnder sûndich burd hjir yn 'e sarkofaach
en groetsje de opstellers fan orgaankontrakten,
dejingen dy't de mislike mislediging meilijen
begroeven ûnderoan de sipeltoer.



De skaden krûpe

De stien is waarm, mei brune algen
as útdroege boarsthier.

De dei en it reid bûge en weagen
fan oranje sinneljocht slane skolperjend
tsjin de uterste hûd fan de seestêd.

De skaden krûpe
my oan en sulveren dize slaan ik
as in sjaal fan kâlde lym
om myn brutsen nekke hinne.

Yn 'e draachbere holle sûzelet
in adagio fan skaad en nachtfûgels.

En breed sakje ik it basalt bydel,
kroand mei in sike kwal yn it hier;
wylst myn fuotfolk it helmgers fertrapet.



De Fryske Nostradamus by jo thús

En jimmeroan it tou en it metaal,
krekt as wiene der gjin pillen en betonnen terpen.
"De ein fan it lichem is in hiele oergong,
it is it begjin fan in sweverich bestean."

Mar hy sit hjir jitte en kin der wol 
oer prate. Syn burd sit mafiamacaroni yn, de jenever
driuwt yn syn plestyk eagen. De foartsjirmer seit 
stammerjend:
"Jim geane allegear dea". 



De beammen lykwols

It ierdmantsje knibbele ris foar in kearske del
dat dripte djippe triennen yn syn nekke.

De flier dy kreake as in âld bepke
doe't syn sloffen troch stof nei bûten ta moasten.

Dêr wie de strjitte, de huzen stiene stil.
De beammen lykwols toanden emoasje.



Offer

Yn it wylde tún ferkletst in fûgel syn koade,
it jong yn 'e mage jout gjin antwurd.

It lûd fan in gershipper slipet de earen en de ripe sinne
rint read leech yn de toarnbeistikels.

Reindrippen binne fergulde en kieze har doel.
Yn 'e keuken bloeit it blauwe fjoer ûnder in tsjettel,

steam kringelet as in linige geast by memme krûderekje 
lâns:
de te lette wijreek.



Ek foar jim!

It keale stjerren stjonkt net mear.
Yn jo eigen holle streamt de skjinne reek,
it bange spoek krûpt út syn sek.

Ut 'e mûle rûkt de minsk
himsels, ûnhuere duvel,
mei yn 'e holle it bedoarne aai.

Dizze holle rôle eartiids by it glêde terpke del,
gisele troch it jonge slaad fan pake Bonke hinne
en makke ek foar jim in paad!




















