
Het klikte tussen mij en lego 
onder mijn vingers kliklakte een kamer vol stilte 
en kijk eens mama een huis  
en kijk eens mama een schip om naar de ruimte 
nog niet groot genoeg voor eigen benen 
een wereld in plastic stenen 
Mijn wereld 
Al wat ik weet van zenboeddhisme  
is dat makende handen mediteren 
dat geluk zit in de constructie 
het geduld van elke dag een beetje 
van jezelf kijk hoe mijn geluk gelukt is 
het is een appelcake  het is muziek ik speel met 
duizend stenen en miljoenen mogelijkheden. 
laat het verkruimelen onder je vingers 
breken en opnieuw beginnen 
Vervulling wordt standaard gemaakt in China  
maar is ook altijd custom made.  
Het verschil tussen je eigen en alle andere 
kindertekeningen 
kijk eens papa… Ja schat ik weet het.  

Het klikte, ik een kind met veel verbeelding 
(elk kind een kind met veel verbeelding) 
ik meende dat het in de wereld van de stille kamers 
wemelde 
Het klikte als een balpen ik schreef,  



de blokken werden letters en ik bouwde weer kastelen 
elk boek een wereld, waar ik fantastische fantasten las 
die buiten de boeken van hun dagen dachten.  
maar het heeft ook vast aan de schrijvers gelegen 
elk woord heeft teveel mogelijkheden  
als we moeten leven naar boeken boeken 
heersende regeerders winsten waarmee  
ze het interpreteren van de regels regelen. 
Kijk eens mama: ik schrijf koe: een grazend beest 
Nee een dier met huid van schoenen dat je bij wat 
groenten eet 
Kijk eens mama: ik schrijf rechtvaardigheid 
nee het zijn wetten,  en mensen zijn geen stenen  
op hun rug bouw je geen steden  
 
het klikte als het openen van een bril 
kijk doorheen de spiegel van een stille legokamer 
Mensen willen geen klik klak kant en klaar  
voorverpakt opklapbaar welvaartsreservaat 
ze willen vertrouwen dat ze elke dag 
iets mogen bouwen met elkaar 
zonder dat het wordt gebombardeerd 
Zonder dat iemand de grond onder hun voeten steelt 
 
Het klikte als een aansteker 
wanneer ontsteekt u uw woede in het witheet 



episch centrum van uw grijze zenuwketen.  
wanneer loopt u als een vuur van veertigduizend nooit 
meer  
wij de achtennegentig pour cent Indignez vous meneer  
als een waakvlam tegen haat  en als een ember of rage.  

Het klikte als een nachtlamp 
we klikken heel ons leven hetzelfde wakkerlicht 
naast ons verwachten, ons geloven, naast ons dromen aan 
dat we ooit van goud en zilver de toiletpot zullen maken 
 

Het klikt als we rechters de vrijheid van hun geweten 
geven 
het klikt als we leerlingen van elkaar in plaats van 
meesters laten leren 
het klikt wanneer we elke vorm van arbeid en dus elke 
vorm van zijn gelijk waarderen  
Het klikt  wanneer we surfen in onze zelfgebouwde online 
wereld  
het klikt wanneer we elkaar om ter meeste duimen geven 
het klikt wanneer journalisten de ellende fotograferen  
Het klikt wanneer we wegzappen van diegenen  
voor wie  we het doodsvonnis van ons negeren tekenen 
Het klikt als het herladen van een AK 47 
het klikt: duizend stenen en miljoenen mogelijkheden 

 



 


