Annegreet Bos – Centra

Deze versie is geschreven om voor te dragen

Elke belofte moet een navel hebben
Zoals koeien navels kweken
En eenden navels kwekken
Ik wil jullie vertellen over de profetie van de commercie
die uit zijden sjaals geboren werd en in een chocofontein zal sterven
Commercie kwam tot leven in een spiegelpaleis
Kijk eens naar de automatische deuren
Commercie ging rechtop zitten en prikte zijn bips aan cijfers
Kijk eens naar de bonnetjes
Ik droom nooit over cijfers behalve als zij dansen
Ik droom alleen van een opgang als hij een handvat heeft
Commercie stapt in de bolide
En rijdt over een snelweg met gelijkgestemden
De ogen als knikkers of munten
De paardjes van de draaimolen worden opgetuigd
Alles is ook een feestje, commercie, alles mag ook zo gedaan worden
Een serpentine is een ander woord voor stoel
Ik wil alleen een zitplaats met teugels
Zoals strak en schaal
Zoals liposuctie
Een hemelbed dat naar zichzelf reikt als naar de bovenste plank
Probeer de feestwinkel
Parijs is het kantoor van commercie
Hier hangen hoeren tegen hekken aan
Hoeren verveeld als beton,
Catacomben
Samen kauwen ze op repen karton
Spugen de pulp op een hoopje
Hier draait iedere hoek een hoek om
Zodat elk arrondissement in een ovaal veranderd,
Hier hinken kinderen door de lucht
Vogels, hun ouders, vogels door de achterbank
Open duizend broekzakken
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Zoals de sterren elkaar gezelschap houden
Rood brand de ster zijn universum aan
Commercie start een centrum
De coördinaten moeten stevig worden vastgehouden
Fijngeknepen als gelatine
Hellend vlak en asymptoot
Newton ‘s sarcofaag
Ondergronds kweekt de catacombe een wegennetwerk
Het stelsel loopt vol water
Visie van gelijkgestemden
maakt constructie ongedaan
Ogen op ogen gericht
Ogen op nul, met een koker verlengd
Hier stapt het universum uit
Kijken naar het universum dat opstijgt
Balkjes lijmen als mikado
Hondenhok oprekken tot kauwgombal
Plaats er een vitrine in,
De vitrine begint vanzelf een gehoor te ontwikkelen
Het is schril en gevoelig
Het kan zijn glimlach oprekken tot ingang
Klopt zichzelf op het glas
Klopt het glas op dat eerst zand was
Klimt de hartklopping in
Rolt de tong uit als opgang
De ontbranding is slechts nu
Parijs waar de stoplichten bevriend zijn
Een seintje geven om samen te springen, nu
Parijs zee van beton
Met een eiland als centrum
Een centrum als navel in een zee van beton
Commercie als bloedende moeder
De vruchtzak intact,
Een roltrap wordt verwekt en krijgt de opdracht zichzelf te reproduceren
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Commercie knipt de navelstreng door
Berekeningsgerichtheid attentie alarmen
‘Conjunctuur is maar een golf!’
Het water begint hevig te kolken
Het centrum leest als een patrijspoort,
Je ziet vooral de golfslag
Misselijk de deining
Commercie speelt het hele concert met zijn rug naar het publiek toe
Zodat je vooral naar het podium moet kijken
Daar snellen de mensen aan,
Paspoppen van setting
Sidderaal met zender
Een ziener spuugt zichzelf in de ogen tot hij blind is
Het licht dat van de muur kaatst zuigt zichzelf op
Zwarte vrijdag, zwart gat
Een piñata van papier-maché
Een winkelruit tongt met een zeem
Total loss, suger high
Ik ben commercie
Bescherm het centrum voor de nacht
Een universum vacuüm
Een sarcofaag voor newton
Trek alle verpakkingen uit
Naakt rennen de paspoppen over de tegelvloer
De voegen veranderen in kloven
Wallet, wallet
De onderste verdieping staat onderwater
Ik ben commercie en op wat ik niet verteren kan
Vind ik een oplossing,
Halve prijs, vuilnisbelt
Aandacht, wetenschap
Distributiesystemen
Een sarcofaag voor newton!
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Geen handvat naar ruimte
In een uitgerekte lens
Dit is het universum, navel, centrum
Laat je vacuüm verpakken, in de luchtledige auto stappen
Als je diep in de pupil kijkt blijft het een pupil
Als je diep in de zee kijkt zie je gewoon de bodem
Magie en trans
Laat je in een ovaal veranderen en rol een deur door
Een popcornkraam wordt aangevallen met een pistool,
Alle mais komt van schrik tot ontploffing
Geen boter maar buskruit
Drie kantoren draaien om hun eigen as heen
Met de snelheid die ze bereiken veranderen ze in een ovaal
Laat je geen strengen aanmeten
Zoals de vlechten van meisjes
Mooi om mee te gooien,
maar niet om mee te vechten
Alles is precies genoeg
Klei en keramiek
Makkelijk doormidden te breken
Het zit hem in de naden maar ook in de luchtballon
De opgeknoopte hond en
de spijker waarmee een ezel aan zichzelf wordt vastgezet
sla de begane grond op als zeebodem
het water blijft stijgen
wat niet zwemt verdrinkt
het water dikt in en spuit het dak uit
Als een ster sterf word hij ontzettend heet
Het brein wordt met een weerhaak via de navel verwijderd
Een sarcofaag voor newton
En met een lens de ruimte in geknald
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