WWW

WIJ WILLEN WERELDVREDE

Mijn hoofd
Mijn buik
Mijn bloed & ik
Mijn hersenen
Mijn huid
Mijn hart & ik
WIJ WILLEN WERELDVREDE KORTWEG W W W
Wij vragen wereld begrijpt u Nederlands
Zo ja: wereld wij willen wereldvrede
Zo neen: leer Nederlands of vertaal wij willen wereldvrede
Wij vragen wereld is dit belangrijk
En wij antwoorden zelf: wereld dit is belangrijk
Aarde dit is van betekenis groot
WIJ WILLEN WERELDVREDE KORTWEG W W W
Voor de zon de ziedendhete zon boven u
Voor de wolken de dansende drijfnetten eromheen
Voor bomen bloemen gras
Wou dat de wereldvrede er al was
Voor de dieren in het gras
De dieren in de bloemen & de bomen
Voor de vogels in de wolken eromheen
In de zon de ziedendhete zon boven u
Wereld voor de zoveelste keer weer wereld
Wij vragen van links naar rechts
Wereld begrijpt u Nederlands
WIJ WILLEN WERELDVREDE KORTWEG W W W
Aarde ter zelfverdediging
Aarde ter zelfbevrediging
Aarde zeg het na met natte nijpende woorden
Zeg het luid of schreeuw het uit
ONS BASISRECHT IS WERELDVREDE
WERELDVREDE IS ONS BASISRECHT
Koen Vlerick
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Koen Vlerick

Foto te Bodrum, Turkije (2 september 2015) Voor Aylan
De zee duwt een kind haar lichaam uit.
Zij is een arm geamputeerd.
En een been, koude krassen in vel en vlees.
Bebloede ribben tot aan een hart van drie.

Vader, dat ik u van tranen tot tranen schrijven moet. Moet.
Deze vluchtweg is oeverloos verminkt. Etter op etter.
De laatste vluchthaven braakt een verlaten boot.
Strand en water. Wolken en zon. Een ventje, alleen.

Hoe schraal stil uw zoon slaapt aan de zee, zal ik hier eindeloos schreeuwen.
Dat zijn rood T-shirt doorweekt is, als waanzin.
De blauwe korte broek kletsnat. Kanker bij kanker.
Omdat een gezicht bijna in zand verdwijnt. Haast u. Haast u.

Hij blijft ruw hard liggen in mijn hoofd, handjes verdraaid naast het lichaam.
Vader, dit gaat nooit over. Nooit.
En dan nog een kind.
En dan nog een kind.

Voor Aylan
Koen Vlerick
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