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Astrid Lampe

Moderne moskeemaquette
knielen rond de blokkendoos
de weg is onverhard eenmaal
binnen proberen de bewoners
het zo gezellig mogelijk te maken
ja knikken ze want nee het waternet is het niet
het waternet is het niet
dat dit dak doet golven
dat zo schilderachtig zo
(poëtisch) dak aan dak geplakt mijn golfstaat golven laat
ja knikken we want nee het waternet is het niet en ook de vette oliestroom
boog nukkig af
geen olie
geen gas
een lappenbal
een drukke vogelmarkt
(levendig)
geen sprietje gras mijn geplukte parkiet een prieelvogel die
met verve onder de zeeën golfplaat de o zo zoetgevooisde
nachtegaal verslaat met kop en schouder ruim voor die gouden prijspakker
als gekeeld onder mijn zinken golven bedolven zich dood kweelt
naar ademt hapt: O2: prieel
perceel aan perceel
dit duurt niet lang
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het duurt niet lang
(één handdruk)
of de vergunning wordt verstrekt
hier wordt hij vrolijk leeggeschud boven ons hoofd
de blokkendoos (als ingebed): hoor!…
het lokkende refrein van minaret wordt ingezet
o alles baadt in licht vanzelf
nadat een vrouw met kloten met alle geweld per abuis aan de
groeiende kapitaalstroom werd aangesloten: geheel ontsluierd ja
maar wát een goed gearticuleerde golfkartonnen luister alom

Astrid Lampe (1955) is dichteres. Zij debuteerde in 1997 met Rib. Ze publiceerde vijf bundels bij Querido. De sok weer aan (2000) en De memen van Lara (2002) werden beide genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Voor Spuit je ralkleur (2005) ontving ze de Ida Gerhardt
Poëzieprijs en de Schrijversprijs der Brabantse letteren. Deze zomer verschijnt haar
zesde bundel, Lil (zucht).
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