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door Arjen Duinker
Arjen Duinker (Delft 1956) publiceerde een roman en elf dichtbundels, waarvan
recent: En dat? Oneindig (2006) — samen met de Franse dichteres Karine Martel — en
Zeester: kwartet voor twee stemmen (2007). Publiceerde ook bundels in Italië, Frankrijk, Portugal, Engeland, Australië, Rusland en Iran.

Leve wie?
Is Frank Hoekmeijer vandaag nog geweest?
Hij laat soms een boodschap voor iemand achter.
Een paar woorden, een pakje, een krantenfoto.
Ik ken hem niet, geen idee wie hij is,
Waar hij zich ophoudt, wat hem beweegt.
Ik ben benieuwd naar de kleur van zijn ogen.
Men zegt dat hij een gefiguurzaagde indruk maakt.
Men zegt ook dat hij zich niet in problemen verdiept,
Zich niet over iets buigt, zich niet bezint.
Prima! Leve de tafel en de stoel en de invloed
Van conclusies die voortkomen uit verwarring,
Leve de maan ook, en leve de kwadraten!
Een fles bier nog, leve Frank Hoekmeijer!
Dan ga ik de straat op zonder boodschap of mysterie.
En zonder reden, en zonder kennis van de mechanica.
Mijn ogen hebben de kleur van hun verlangen.
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