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Een bloemenkrans
omsluit mijn borst.
De orchideeën gaan bloeien
en ik sta op
om de rozen water te geven.
Stil loop ik dan
op tenen van geluk
naar eindeloze kussen.
Om daarna te slapen
in takken van cipressen
die om me heen groeien.
Na duizend jaar
komt dan de herfst.
En de takken verslappen hun greep. 
Ze laten me los.
Ik loop nu weer alleen,
Slechts voor duizend jaren.
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Een fee was mooi
en feministe.
Maar snel
was de fee
gehangene.
En witte winden
verwisselden
haar zijdedun gewaad
voor een harnas
van geroest ijzer.
Toen kwamen de dwergen
en haalden de strop
van de dunne hals.
En nu borduurt ze
met knokige vingers
kleine rode roosjes
op ronde lampenkappen.
Ze borduurt voort
maar de prins komt niet.
Ook niet
na duizenden rode roosjes.
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Droom

De diepgrijze schoorstenen
komen wandelend
mijn slaapkamer binnen.
De rook verstikt me
in mijn lakens.
De ochtend komt aan
als een scherpe lantaarn.
Langzaam trekt de rook op.
Ik kijk naar de muur
die nog een spoor draagt
van de nacht.
Heimwee naar donker
doet me mijn ogen sluiten.
Zo blijf ik tot de nacht weer
de plaats inneemt van de dag.
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Op felgekleurde affiches
die zeiden hoe mooi de wereld was
las ik dat ik sterven zou,
niet langer verdragen kon
dat mensen spraken
dat kinderen speelden
en dat ikzelf mens noch kind was.
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Geklater van water
ben jij
en mij
verzinken
verdrinken
in mijn
in wijn
voor mijn geluk.
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Toen ik aan de slinger draaide
die mijn gedachten elkaar op liet volgen
en toen ik sneller en sneller draaide
en alles zwart en onbegrijpelijk werd
liet ik mezelf alleen
uit angst voor die zwart-wit reportage
die mij ondanks de ineenvloeiing van beelden
maar al te duidelijk liet zien
wie ik was.
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Ik reis naar de maan
maar dan samen met jou.
Onderweg zullen wij slapen
in de roos van de lucht.

Wanneer je vergeet
dat de maan ook nog schijnt
zullen wij dansen
op muziek van jouw mond.

Wij zullen bezit nemen
van de bolle bal geel
en we wachten maar af
of de winkel ooit sluit.

En kom ik dan terug
samen met jou
dan zal ik vertellen
van alle mensen
dat sterren ook dansen
en inkopen doen.
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Homosexualiteit

Jij François
was toen in mei François
maar mei, François
was snel voorbij François.
Toen zei jij
was jij maar hij.
Ik zag,
het lag op tafel,
Dag François.
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Zeepbellen in het luchtruim 
verstoren mijn droom
van het wolkjes kijken.
De man met de bolhoed 
kijkt hoe laat het is.
De vrouw met het kind 
veegt haar handen schoon 
aan de wolk
van mijn droom.
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Dat naakte ijskoude lichaam
deed me huiveren.
De mond geopend
de tong gespannen
de welving van de rug
maakte me klam.
Zijn nagels lieten
sporen na op de armen,
zijn adem stokte
in die kapotte keel.
Dan opent het de ogen
gebroken
rood doorlopen.
Het draait zich om en verdwijnt.
Voorgoed?
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Over het water scheer jij je weg
als een meeuw
glanzend wit
als een wilde eend,
klapperende vleugels
je hals gerekt
om mij een laatste hatelijke blik
toe te werpen.
Je lichaam
raakt het water,
spatten,
grote grauwe druppen,
ik tracht ze te vangen
om mijn lippen er mee te bevochtigen,
die droog zijn als kurk,
maar je gunt het me niet.
En als ik huil
met natte tranen
maken deze mijn lippen nat
dan …
hef ik mijn hoofd op
fier,
hersteld,
en zie een zwarte stip
verloren gaan aan de horizon.
Dat ben jij …
Dat was jij …
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De dieren vergeten
hun hoofden
en de vogels
wachten op niets.
Eva gaat weer naar huis
en ik zit op de stoep.
De jaren lopen langzaam voorbij,
de goden spelen met elkaar.
Sterren huilen zilveren tranen
en ik ga langzaam dood.
De gouden luiken wijken
voor twee engelen van karton.
Ik blijf niet meer op de aarde
maar ga terug naar de zon.
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Ik zit
wezenloos
te staren
in het niets.
Dan
vangt mijn blik
Uw gelaat
op het kruis.
Bloed,
ik peins
en denk na
over U
over na nu.
INRI
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Nog nooit liep ik
zo snel
zo moeilijk,
maar blij,
als toen jij naast me liep God.
Ik kwam je tegen
zomaar nergens.
Samen liepen wij
moeilijk, snel, maar blij, God.
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Even kon ik je grijpen
maar hield mijn handen in mijn zak.
Even kon ik je zien
maar hield mijn ogen gesloten.
En met mijn handen in mijn zak,
kon ik mijn oren niet dichtstoppen.
Toen heb ik gehoord wat je zei God,
‘Heb lief.’
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Nu zeven hemelen vallen
drink ik stralen
van zeven zonnen,
adem ik licht van
zeven manen
en 3000 sterren
slapen in mijn hart.
Alle vogels dansen
de lichte pizzicato
op de snaren van geluk.
De duif heeft het groen van
alle twijgen
in de kleine bek.
Een lucht
die trilt van liftdeuren
drukt zacht mijn ogen toe.
Dan val ik
in een diepe slaap
die kleine geluiden laat horen
van groot geluk.
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De dichteres Ellamien Blom (1950–1971) overleed op jonge
leeftijd aan leukemie. De gedichten in dit bundeltje geven
een goed beeld van de veelbelovendheid van haar werk.
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