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“Vaar Vaar Vaar / Vaar ik Voorbij / Voorbij Voorbij Voorbij”

Ik vaar voorbij
…vaar, vaar, vaar
Vaar ik voorbij?
…voorbij, voorbij, voorbij…
Voorbij ik vaar!
vaar, vaar, vaar…
--Geïnspireerd door schepen die voorbij varen
Waarvan een wachtend huisje getuige is
Geïnspireerd door schepen die voorbij een huisje varen
Geïnspireerd door dit wederzijdse zien
...Dat zich herhaalt
In het voorbijgaan aan een onbemand huisje
Geeft des dichters regel woorden aan een stem
Hoorbaar voor wie even stille staat
Om het licht te lezen dat nu door negen ruiten straalt
--Moraal
Voorbij ‘ik’ vaar
Is (er) varen
Varend zijn
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UNI-VERSE (In den beginne was er niets)
En opeens ben ik en met een grote klap val ik uiteen
In mij roert iets, van buiten weer naar binnen
Tijdelijk, ruimtelijk: beweging valt opnieuw ineen
Deeltjes worden sterren, die deeltjes stelselmatig smeden
Planeten circuleren om mij heen en op aarde word ik leven
Ik ben continu in mijn beweging en in al mijn alomvattendheid
Ben ik niets, niet-iets, stollend en vervallend, bewegend en stil
Ik reis voortdurend uit mij weg
Aan mijzelf niet ontsnappend
Met de wereld in mijn hand
Mijzelf niet eens snappend
Steeds weer aan de horizon zie ik een stip van ruimte
Daarheen wil ik gaan!, bewegend van mijn binnenste vandaan
Er is tijd om daarmee om te gaan, genoeg. Genoeg!
Alles omvattend heb ik mij gekend, verkend, ontkend
Zoals ik mij gedroeg; aan mezelf nooit genoeg
?
Waarom beweeg ik altijd weer naar buiten, om terrein te winnen?
Nu ik bewust ben kan ik beginnen met de grote reis naar binnen
Dit terrein nog onverkend, raak ik ooit aan mij gewend?
Onpeilbaar deze diepte en minstens net zo ruim
Op zoek naar wat ik ben, vind ik echo’s: oude vormen van bestaan
Na eeuwen onderzoeken voel ik: het is tijd eraan voorbij te kunnen gaan
Wat eens zo belangrijk leek, leidt nu een eigen leven
In alles verlies ik steeds mijn vorm en besta daarom maar heel even
Zijn, er zijn, wel zijn, niet zijn
Doen, ontdoen, wel doen, niet doen
Ik schuif het gordijn open en ga voorbij
Het universum dat ik ben reist ten gehele in mij mee
Ik ben alleen, Al-Een en nooit eenzaam
Ik kom nooit te kort en heb nooit teveel
En ben altijd precies daar en wat ik wilde zijn
In jou ben ik zien, horen, ruiken, proeven, voelen
In jou ben ik bang, boos, blij, bedroefd
Schaamte ken ik niet, voor wie?
In al mijn veelheid ben ik één…
A uni-verse IN YOU
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Oorspronkelijke inzending:

vaar

vaar

vaar

vaar

ik

voorbij

voorbij

voorbij

voorbij

Na bewerking:

Een pdf en voorgelezen versie van Uni-Verse
vindt u op: www.stadsfilosoofdelft.nl
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