Bilderberg 2019
technologie en innovatie
je bent ergens ; in smeltende sneeuw
parkeren we benieuwd op asfaltloze karrensporen
de huiskamer van Hans, ons buitenbeentje
belooft dat al die professoren de sfeer niet zullen storen
we learn we can be in two states at the same time
multiply primes into products and puzzles to be
our minds are cracking , taken beyond even phantasy
our bodies stay here, defying science and mystery
before sinking back in comfort and certainty
misfits disturb the order in the house
hustling , hacking, provoking the impossible to emerge
from the rumble , rats exploring new ways of catching a mouse
alvorens het leven bewust te orkestreren , lezen we nederig
in Darwin en Galilei uit omgevallen boekenkasten , als begin van denken
geen ecoducten voor 3 reeen , geen bommen voor Jesse Klaver
maar kunstmatig leven en orgaanherstel , dieptes, vertes die ons met grote vragen wenken
de journaliste laat ons vrezen dat ondanks
al dat moois de politiek bodemloos populariseert
aandacht voor de have-nots die kansen missen
een veilig thuis voor velen , een wal die gele hesjes weert
in het Bilderbos scharrelen dieren
met Zwitserse zakmessen , leermeesters uit de natuur
zwevende arenden als testpiloten
veilig modder gooien en vogelzwermen zelf aan ‘t stuur
langs lijnen van vrijmoedigheid
ontmoeten we verwantschap en the last man standing at the bar
vragen elkaar : waarom doe ik dit eigenlijk?
voorbij de handdruk is no bridge too far
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aan de nieuwe poort van de ontwaakte dag staat Ruben brak en evengoed fris
in al zijn lengte tussen bijeengeroepen mensen zonder weten
zijn woorden noemen ons , bevestigen de zin van ons bestaan :
voor wie ik lief heb wil ik broeder heten
de evenlange schatbewaarder van ons land zegt vandaag geen nee
in vrije geest vertelt hij 2 verhalen
van hoop en vrees, het grote geld en de gewone man
hij vraagt balans en wederkerigheid, wir schaffen das: we gaan het halen
het forum appelleert en strijdt vol vuur
voor jeugd en gender, vraagt ons : willen we dit wel?
Rick leidt de sprekers langs grenzen van visie en common sense
we are still confused , but on a higher level
het is voor ‘t licht dat ik wil leven
maar eer ik dit kan verder geven
zal ik bewijzen dat het anders is
dan in brand gevlogen duisternis
Kees Blokland
Oosterbeek-Amsterdam 1-2 februari 2019
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