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Lucas Hüsgen

Stem mij uit het hebbeding
Hier moet nog heel veel komen; een
paar formuleringen sorteer ik) sorteert
raad van de aanwezigen; sorteert het geheel
van de provinciën en de gemeenten; sorteert
mogelijke grondwetswijzigingen; soreen sprong uit de unie, eenieder toe te staan, welke weg ook, onder
wilgentenen door, tussen
de fabrieksterreinen – u
bent sorteerbaar voor een mogelijkheid; een sprong, een
neutraal object dat zich in subjectieve wending overgeven mag
aan iedere andere mogelijkheid: samenkomst
met dimensieneutrale mogendheden; hulpvaardig, altijd weer
de rest van de wereld; we poten er ‘n
NEGEN
midden in.* De duidelijke opschaling, het weglekken, een bron
(waterfabrikant die er heus weet van heeft gehad dat), nee:
deze discussie, dit wijzigen in elkaars andere samenkomsten bieden,
de inspraakronde verloopt omdat ze geen inspraakronde meer
kan, zal zijn, hoeft: uitspraakronde, uitspringvlonder, wegspringvolta, nu kunnen wij allemaal niet hier dan heenwaarts henen,
wensenmassa vol bezet wentelt zich naar buiten,
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zolang zij haar ruimte met zichzelf overtollig maakt,
moet zij ook haar wensen laten wentelen naar wie met haar
willen wentelen; Bolsward, Middelburg, de Vogeltjeswijk te P.,
samen één natie. Kalm aan. Vreugdedansontsnoering
in het smaragden paleis der menselijkheid, samen(ver)voering
uit het oneindig hebbeding: realiteit.
///Was dichtkunst dover dan Beethoven,

* Dit klopt niet helemaal, maar zo hoort het ook.
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