
 
 
Indian Summer 
 
Onder ’t eten, op het balkon, 
en drinkend met lange teugen 
schijn ik eensklaps door een gat 
in mijn geheugen te vallen 
 
en laat mijn glas water staan; 
het wil niet eens terug in mijn hand, 
nu denk ik aan de oceaan 
die mij scheidt van mijn vaderland. 
 
Zo bitter vol water, zo grauw 
dat de doden en de dolfijnen, 
stikkend van diepte en kou, 
als in wildernissen verdwijnen. 
 
Soms aal ik daar dromend in voort, 
voortslangelende omlaag. 
Maar van ’t land, waar ik dromend naar 
vraag, 
werd slechts koude paling gehoord, 
 
want Holland is donker en klein. 
Eén lichtroze koningin 
kan er maar stijfjes in 
als haar slepen niet te lang zijn. 
 
Wie er praat blaast in iemands gelaat; 
wie gebaart geeft iemand een slag. 
Men schrikt er van iedere lach, 
nabijheid verwarrend met haat. 
 
Neen, zelfs tastend om heide en strand, 
— en al sluit ik krampachtig de oren 
om nog Hollandse stormen te horen 
—heb ik toch liever heimwee dan Holland. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dit vreemde, ijle verpozen 
doorwaad ik het lichtst van alle 
op dit wijde, dit eindeloze 
eiland, door herfst overvallen, 
waar de lente des doods is begonnen. 
Met bomen, rood verguld, 
als grote gebladerde zonnen, 
zijn de parken hier opgevuld. 
In rode traagwalmende vuren 
verbranden de bladeren dood; 
traag zijn de namiddag uren 
en de zon kookt laag en rood. 
 
Zoete meisjes, die zelve niet weten 
hoe innig en zacht ze bederven, 
slenteren in blue jeans, zweten, 
zien rood van het langzame sterven 
van het roestende licht op hun wangen, 
en de zonen van Perzen, Hongaren, 
lopen met brandende haren 
voortgeduwd van verlangen 
onder de vallende blaren 
die als adem te voorschijn suizen. 
Reeds worden de sneeuwwitte huizen, 
door de schaduwen van takken geaderd, 
zichtbaar. De winter nadert. 
 
Kom, ik sta op, want het wordt wat fris, 
al is het nog lang licht, 
en ik ga met mijn glas op mijn bord 
naar binnen en doe de deur dicht. 
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