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When most I wink,
then do mine eyes best see.

– William Shakespeare
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OH PRIMA BALLERINA
 
terwijl uw handen en gezicht
omhoog
om hulp
 
is uw bewegen zelfverzekerd
vederlicht
en tegelijk voornaam
 
maar dan uw ogen
zo groot en droevig ingelijst
 
uw lichaam is het dunste porselein
rijzende uit witte wolken tule
hoe broos hoe wankel oogt uw eenzaam staan
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en ’t is al laat
waar is uw huis wie koestert dan
uw voeten
wie leest u voor -
 
na het applaus
de stoelen leeg
de lichten uit
de deuren dicht
 
en elke avond weer
zo zelfverzekerd
zo vederlicht…
 
maar eerst: de stille morgen 




