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door Jan Lauwereyns
Jan Lauwereyns (1969) doceert biologische psychologie aan Victoria University of
Wellington. Hij publiceerde zeven boeken waarvan het essay Splash en de dichtbundel Anophelia! De mug leeft de recentste zijn. Lauwereyns schrijft samen met Arnoud
van Adrichem aan de essaybundel Stemvork. Hij is vaste medewerker van Parmentier.

Arme wiskundige
die geen bewijs heeft voor een zekere U
er is geen bewijs voor U
het donker
de stilte
met een truc kan ik U gelijkstellen
aan de zojuist geformuleerde stelling
er is geen bewijs voor U = U
hoe mooier de sprong
hoe kleiner de plons
laat ik je afvragen of je
U kunt bewijzen of weerleggen
het verlangen naar een minimum aan rimpeling
als ik mijn systeem nauwgezet heb opgebouwd
dan kan er geen bewijs zijn voor U
het is een verlangen dat nooit bevredigd zal worden
er zal altijd een plons volgen
ware er een bewijs
zou U niet kloppen.
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