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Arnoud van Adrichem

*
Ergens wij missen een afslag.
Er moet een richting zijn, borden met tekens,
stoplichten — het zijn misschien gedachten
die steeds nauwer om een bestemming cirkelen.
Met piepende banden? Niemand denkt zonder
geluid te maken. De afstand tussen twee woorden
volstaat voor een gedachtestreepje. U hebt uw twijfels
over België: mensen lijken slimmer als ze Frans praten.
Wielen rollen zichzelf achterna, verbranden rubber,
draaien om een redenering die niet tot stilstand kan komen
dan met een ongeluk, de dodelijke logica van een punt.
(De echo ervan.) Kunt u schrijven in een auto? Elke meter
is een beslissing. Steeds dezelfde bocht op de rotonde:
niets bewijst het nieuws. Rechte wegen overtuigen slechts
van hun tegendeel.
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