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door een bloem
slaat licht heen;
in dat licht
staat stilte.

(Hans Andreus, Klein boek om het licht heen, 1964, Haarlem)
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Ik weet niet
waar de stilte woont
hoe zij ademt
hoe zij zich toont
hoe haar gestalte staat
haar licht of schaduw gaat
of zij dag is
of nacht
ik voel alleen
dat zij er is
belangeloos op ons wacht
met aandacht
ons bewoont
en blijft zijn wat zij is.
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Zonlicht
maanlicht
geheime stralen
op mijn gezicht
schaduwen daartussen
van bomen struiken
huizen lantaarnpalen
steeds en overal
zonder falen
herinnert stilte
mij aan stilte.
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Stilte stamelt
over de aarde
houdt in handen
het licht
is stilte in dat licht
of licht in de stilte
waar komen zij vandaan
waar gaan zij heen
waar laten zij hun sporen
schimmentaal
lijken zij
met een eigen verhaal
dwalend door ons zien en horen.
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Bomen heesters struiken
kruipende stengels gras
geurend ruiken
van gewas
stam takken blad
bloemen twijgen
zij breken in
aan elke huid
met open ogen en zwijgen
ontvangen zij stilte
in tekens van ’t hemelruim
leven en groeien
in durend bestaan
cyclus van komen en gaan.
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Telkens wanneer het bos
mij in bescherming
fluisterend ontvangt
en ik mij spiegel in een ven
even herinnering
op de bodem in het water
aan oerwoud tropenhemel
aan wat ik was en nu geworden ben
in het diepe zonder schromen
is die spiegeling
van hemel en van bomen
van toen en nu en later
als antwoord en bezinning
van diep in mij verstilling.
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Ik wil leven
in dingen en hun schaduw
verbonden door de wind
en in schemering
waarin ik stilte vind
stilte die mij draagt
en niets dan stilte vraagt
daar zou ik willen wonen.
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Leven ademt
een stilte
zon blijft schijnen
in stilte
rivieren stromen
met stilte
pijnen verdwijnen
naar stilte.
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Ik ga er woordeloos heen
naar het spreken van de stilte
ik ga er geluidloos heen
naar de echo’s van de stilte
ik ga er blindelings heen
naar het licht van de stilte
ik ga er met vertrouwen heen
naar de stilte in de stilte.
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Stilte
als je ons alleen
en in onmacht
achterlaat
waar blijven wij dan
stilte
als de wereld dreigend
en dreunend vergaat
waar blijven wij dan.
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