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MinkowskiMinkowski-ruimte
Het is wreed om mij zo naakt de wereld in te sturen.
Zomaar.
Zonder pardon.
Het paradijs uit gezet, de poorten gesloten. En daar sta je dan. Het nummertje van je
jas nog in de hand.
Wat zeg je?
Nee, ik niet, Zij.
De adrenaline junks, met hun ongeschoren kaken, kort van stress geknarste tanden,
en vijf wekkers in hun hand… tik tak tik tak… rennend door de straten, hijgend op
zoek naar dé ervaring om hun sensatiedrift op pijl te houden, hun hongerige ogen
struinen de stad af, en duwen hun kwellingen door mijn strot.
Ik sluit mijn mond, en ram mijn vuisten dwars door het asfalt.
Wat?
Nee! Dat zeg ik niet.
De bewoonde wereld - Oecumene Waarin eenheid boven alles is.
Het is vrijdag.
We liggen op de grond, naakt, drukpunten op mijn heupen, mijn borst, mijn buik, mijn
jukbeen, mijn oor, mijn bovenbenen, de wreef van mijn voeten, de bovenkant van mijn
handen.
Exterieur:
Ik weet dat ik lig. Ik weet het.
Interieur:
We voelen het niet.
Mijn gewicht sluipt weg door mijn poriën, en ik zweef, boven mijn lichaam.
Ik weet dat ik de grond raak, maar ik voel het niet.
Ik voel het niet.
En de tijd tikt door. Tik tat tik tak tik tak tik
tak
Zo kan het niet langer.
Al jaren niet.
Wij zijn niet gek.
Wij zijn niet ziek.
Wij passen alleen niet meer in ons lijf.
Wat nou eenheid!
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Sla de tijd stuk alsjeblieft!
Terwijl de rest smacht naar ervaringen, proberen wij de mijne te vergeten. Keer op
keer.
Ik kom tot adem en huil.
Tijd is niets meer dan lucht.
Door de mens verzonnen.
Een axioma of postulaat
Niet bewezen maar wel aanvaard
Een stelling
Een standpunt
’n Perspectief
maar alles – alles – alles is er op ingericht.
‘Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, -‘
Een bellende vrouw loopt langs. Ze stopt ter hoogte van mijn ogen. Ze draagt rode
pumps, de linkerpunt geschaafd. Ook gestruikeld in het leven.
Ze bukt, bezorgde bruine ogen kijken me aan. Haar telefoon nog aan haar oor. Ze
opent haar mond, maar ik weiger te luisteren. Wraf!
We blaffen.
Verschrikt staat ze op en loopt door. De stroom mee.
Altijd doen alsof je gek bent.
Zij houden niet van gekken.
De tijd is consistent en volledig.
Weer die eenheid
Systeemtheorie.
Wat?
Weer die eenheid.
Wanneer ziet de wereld in dat er enkel verdeeldheid is, en dat eenheid niet bestaat?
Ik kruip op de barricade en schreeuw: ‘Ik ontken de oorzakelijkheid!’
… en opnieuw vallen we uit elkaar.
Dimensie 1: hoogte
Dimensie 2: breedte
Dimensie 3: diepte
Dimensie 4: tijd
Tijd is de context.
De man die blaft –
de man die blaft liggend
de man die blaft liggend
de man die blaft liggend
de man die blaft liggend
de man die blaft liggend
land –
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de man die blaft liggend op de grond van de straat in de stad in die provincie in een
land op een continent –
de man die blaft liggend op de grond van de straat in de stad in die provincie in een
land op een continent op een planeet –
de man die blaft liggend op de grond van de straat in de stad in die provincie in een
land op een continent op een planeet in ‘n zonnestelsel – IN de melkweg – ERGENS
IN het heelal – OP een vrijdag!
…
Dimensie 5: dat ben ik.
Wij zijn hier en daar tegelijk.
Terwijl het grind in mijn wang afdrukken laat, is mijn huid niet sterk genoeg om ons
bijeen te houden.
In mijn betonnen bel heerst Non-lokaliteit.
Een plek waar ruimte en tijd niet bestaat,
oorzaak en gevolg niet meer dan letters zijn.
A-B B-A
2 4 8 16 32 64 128 256
256
256
2+5+6=13
Ongeluksgetal
Jezus aan het kruis en wij uit het paradijs.
Het moet niet gekker worden.
Maar maak je geen zorgen.
Wij snijden niet onze polsen open.
Wij beginnen bij de elleboog.
Femto
Pico
Nano
Micro
Milli
Seco
We hebben het koud.
Wat? Nee. Dat kan niet. – Gewoon! Dat kan niet.
Als ik maar een jas had gehad…
Zie mij Vastgeklonken in de minkowski-ruimte, en huil.
Dagen wegslapen, nachten in sluimertoestand
Het zweet loopt over zijn voorhoofd. Zijn handen trillen.
Zijn blote knieën op de koude grond. Natte haren plakken in zijn nek.
We liggen met ons hoofd in een bak grind. Wangen nat, neus vol.
Het stressresponssysteem
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Dimensie 1: vechten
Dimensie 2: vluchten
Dimensie 3: freezing - Kop in het zand, oogkleppen op, en vooral niet bewegen.
Dimensie 4: …
Nee! Niet zeggen!
Ik probeer stil te staan. Onze hielen al lang weggesleten van het afremmen.
Nu lopen we op onze knieschijven.
Niemand die het ziet.
Nee! Niet zeggen!
Niet hardop zeggen – niet hardop zeggen- straks denken ze nog dat ik gek ben!
Te laat.
Fuck, te laat!
Hij heeft het opgezocht. In de wereld van systemen zijn ook de afwijkingen geordend.
Het heet dissociatie.
Daar gaan ze.
Mijn woorden, mijn taal.
Het geschapene maakt zich los van de schepper.
Ik ben los.
Los geraakt.
Ik verdwijn.
In de stilte past een trein. Een met veertien wagons.
De aloude identificatie met de dingen moet verpulverd worden,
om de beperkende grenzen te vernietigen.
Sla de tijd stuk alsjeblieft.
Autopsie wees uit dat hij een overdosis had genomen. Hij sneed zijn aderen vanaf zijn
ellebogen open, en bloedde leeg.
Eigenlijk was ik op zoek naar een jas.
Een beetje een dikke.
Die de boel bij elkaar houdt.
De boel een beetje afschermt.
De grens trekt tussen Ik en daarbuiten.
Eentje die tegen regen kan.
Een stevige jas.
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