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Lucas Hirsch

Heimat
Vandaag mijn bevallen zus bezocht
in een jarendertignieuwbouwwijk.
Joy Division op mijn iPod gedraaid
Bij thuiskomst mijn bed ingedoken
Toen ik wakker werd stond de dierenarts op de voicemail
of we nog een kat met drie poten wilden hebben
De eigenaar wilde geen kat met drie poten
hij moest de volgende dag op vakantie
Verdrinken was een optie
De dierenarts had de kat van de man onteigend
We zijn gaan kijken en hebben haar Belle genoemd
Noot aan mezelf, scheermesjes kopen. Oude zijn bot
Net terug van vakantie en ik wil weer weg
Nog geen 24 uur in Nederland en ik ben getuige
van een knokpartij op het kruispunt voor het station
Scooterjongen bumperkleefde Kadett-rijder met een kort lontje
die op zijn remmen trapte, uit zijn wagen stapte en scooterjongen
op zijn bek ramde
Ik had de ballen niet iets te doen
aan mijn situatie
Noot aan mezelf, planten binnenzetten i.v.m. aangekondigde
nachtvorst. Ficus is geen buitenplant
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Scooterjongen blijkt mijn puisterige overbuurman te zijn
Kadett-rijder de betonvlechter van hierachter. Er zijn die avond
nog woorden gevallen. Verder dan kanker kanker kwamen ze niet
We hebben vorige week huizen gekeken
Noot aan mezelf, hypotheker bellen voor afspraak
Gaan we oost- of westwaarts?

Lucas Hirsch (1975) is dichter en organisator van literaire evenementen. Zijn debuutbundel Familie gebiedt verscheen in september 2006 bij Uitgeverij De Arbeiderspers. Hirsch
richtte in mei 2007 het literaire productiebureau Kleine Revolutie Producties op. In april
2009 verschijnt zijn tweede bundel, Tastzin.
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