
  Wat een zegen…

Marokko, oktober 1997
arie de bruin
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Beauty case

Ze liggen
ze hangen
ze gapen 
ze geeuwen
ik doe
of ik lees
zij
met haar beauty-case

't is nacht
ik wacht
tot zelfs ik
ben uitgedacht

mijn vlucht
gaat over één uur
in de lucht

Schiphol, 18 oktober 1997
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Waarom

Waarom gaan al die mensen vliegen
waarom gaan zij op de vlucht

waarom ver
en steeds maar verder
waarom de wereld in de lucht?

Schiphol, 18 oktober 97
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Vliegtuigmutsje

Korte staartjes
opgebonden haartjes
een vliegtuigmutsje
op haar standaardhoofd

een mooie baan
en heel veel reizen
dat was haar vroeger 
toch beloofd?

nu deelt ze thee
en boerenomelet
heel hoog
boven haar groene pet

Transavia, 19 oktober 97
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Licht

Het rode vuur
wordt langzaam aangestoken
de kleuren mengen zich vanzelf

een vliegtuig
wordt omhoog getrokken
dwars door donker nachtgewelf

het licht
verplicht tot kijken
het laat de hemel zien

verkleurt
het dode lijken
't is zeven ure tien

Transavia, 19 oktober 1997, 7.10 uur
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Taxfree

800 km per uur
10000 meter
verwijderd
van het aards gewemel
komt iemand
met sloffen
taxfree gezemel

de lucht in met je sigaretten
hier boven gelden andere wetten!

Transavia, 19 oktober 1997
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ik wil

Verlegen
gniffel
lange rij

ik wil
ik wil
ik wil
en zij

ah non
pas école
pas hamaan
sweetheart 
moet eraan

ik wil
ik wil
zij wil
prikpil

Taroudant, 19 oktober 97
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Welgeteld

Zijn linkerbeen is klein gebleven
want er was geen geld
een oud stuk buis
een bobbel plastic
dat is het welgeteld

en iedere morgen hipt hij
behendig over het plein
een dirham hier
een dirham daar
gehandicapt te zijn

Taroudant, 20 oktober 97
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Dochter

Langs alle tafels
alle mensen
overal dezelfde wensen

zij met haar vader
hij kijkt blind
wellicht dat jij dat zielig vindt

Allah zal je wel belonen
met een dochter
of veel zonen

Taroudant, 20 oktober 97
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Geen leven

Droge pollen
zand en grind
't is alles
wat je vindt

geen leven
voor een westers man

alleen een geit
weet plaatsjes
waar hij wat vinden kan

een herderin met mooie ogen
ik kwam tweeduizend mijl gevlogen

Marokko, 20 oktober 97
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CTM

C T M
de bus dus
dwars door de bergen
zigzaglus
misselijk dus

chauffeur rijdt stevig
gasgasplus

remmen gieren
stel je voor
even vieren
schiet hij door

wees gerust
hij klaart de klus
dagelijks
Marokko bus

Marokko, 20 oktober 97
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Visite

trots
een dochter
en een zoon
Fatma leeft hier
brandschoon
keukentje
en een TV
in de kashba
kom maar mee

trots toont zij
het heel gewoon
trots
met dochter
en haar zoon

Ouarzazate, 20 oktober 97
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Stabiel

Hij lacht
hij wacht
hij bedelt
en hij glimlacht zacht
elke dag
elke nacht

gehandicapt leeft hij
en lacht

hij schatert
en geniet
zijn lied

imbeciel
profiel
constant en stabiel
normaal proces
in Marrakesh

hij wacht
hij bedelt
en hij lacht

Marrakesh, 21 oktober 97
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Wat een zegen

Wat een zegen
om hier vrouw te mogen zijn
helemaal gesluierd
inclusief gordijn

geen paardenpis
en ezelsstront
geen rotte vislucht
in je mond
geen vliegenplaag
geen mannenmeur

maar slechts
je eigen doekjesgeur

onder je parfumlucht bedolven
loop jij gesluierd in de wolken

Marrakesh, 21 oktober 97
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Racist ?

Ons bent koppig
ons bent gids
ons loopt mee
want u loopt mis
u blijft koppig
u vergist
gecompliceerd
u racist

wat een klote marokkaan
ik kan Marrakesh wel aan
overal en nergens heen
vind ik het hier best alleen!

Marrakesh, 21 oktober 97
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Levensles

In de bus 
naar Marrakesh
opgepropt
een volle fles
moeders
oma's
blinde opa's
kaartje kopen
dirham cash

hollanders er tussenin
beetje praten
franse zin

marokkaan houdt niet meer op
beetje lucht
volgende stop

niks geen taxi
levensles
in de bus naar Marrakesh

Marrakesh, 21 oktober 97
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Zij sjouwt

Zij werkt
zij sjouwt
zij sjouwt het hout

en dagelijks
met vuur en water
de dag van morgen 
is haar later

zij werkt
zij sjouwt
zij wordt vroeg oud

Marokko, 22 okt. 97
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Hij vertelt

Hij vertelt verhalen
iedere avond
honderd malen
alle eeuwen 
ging het door
en hij volgt het oude spoor 

honderd ogen
heel aandachtig
volgen zijn gebaren
prachtig
en zijn ogen schieten goud
hij vertelt
voor jong
en oud

Marrakesh, 21 oktober 97



19

Vrouw

Een Miele
wasbeekautomaat

het water
stroomt vanzelf

zij doet de was
zij is net elf

een vrouw
in kinderlijke staat

(Imlil, 22 oktober 97)
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Nou dus...

Je wou toch samen met de Marokkanen
in dezelfde gore bus?
nou dus...

je wou toch laten zien
dat dat ook kan?
nou dan...

je wou toch onder het gewone volk
naar die plek toe?
nou moe...

dan moet je ook niet zeuren
over rammelende dueren
vieze stoelen
stinkend zweet
o, wat heet...

je wou toch in zo'n Marokkanenbus
nou dus...

(De bus van Marrakesh naar Essaouira, 23 oktober 97)
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De meeuwenman

Hij krijst
hij loeit
hij breekt het brood
voor velen
gebaart
en roept
hij wil hun leven delen

de rand van water
zijn theater

hij heeft plezier
geniet
de vogels zijn zijn naasten
de meeuwenman
in Essaouira
hij hoeft zich nooit te haasten

Essaouira, 23 oktober 1997
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Hij plakt

Hij plakt
loopt met je mee
hij volgt zorgvuldig

blijft kijken
en hij wacht
geduldig
tot jij iets geeft
één dirham maar
of meer

hij is
niet weg te slaan
want hij plakt iedere keer

Essaouira, 23 oktober 1997
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Versterkt

De imam
roept gebeden
vrijdag
half één

het hulpje
van de bus
zijn klanten
hij praat ze overal heen:
Mrash, mrash, mrash
boven de motor uit

maar de imam
wint het
met zijn goddelijk versterkt geluid

Essaouira, 23 oktober 1997
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Genant

Blinden in de poort
ik struikel over handen
slechts één verstaanbaar woord
uit monden zonder tanden

dirham, dirham, allahmoes
constant gemompel
ik word in eeuwenlange armoe
ondergedompeld

ik loop 
met rugzak
prachtig weer
ik voel
dat ik me weer geneer

Essaouira, 23 oktober 1997



25

Djellabaa

Blonde koppen
zonverband
dik volvet
uit Nederland

dikke dellen
BH's die knellen
wat een lijven
wat een wijven

doe toch een djellabaa aan
dat zou jou beter staan.

(Agadir, vliegveld, 24 oktober 97)
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Raar

Beetje drinken
beetje eten
wordt natuurlijk niet vergeten

de stewardess
deelt alles rond
in plastic folie
heel gezond

een bergje afval 
per persoon
is bij vliegen heel gewoon

een glimlach hier
een glimlach daar
waarom vind ik dit nou zo raar?

Transavia, 25 oktober 97


