
waarom zingen vogels nooit vals
waarom houden we van fonteinen
waar slaan we onze dromen op 
waarom denk je aan dat waar je juist niet aan wilt denken 
waar houdt ons geweten zich op 
waarom zijn daden meer waard dan motieven
waar zit de gedachte verstopt die je net niet te binnen schiet

waarom vraagt de politiek input van de burger om de wetenschap te sturen
waarom worden de geesteswetenschappen bedreigd
waarom verdragen we extern gezag
waarom verdragen we het leed van anderen
waarom worden onze schulden steeds meer waard 
waarom geloven we

waarom ben ik een raadsel voor mezelf
waar blijven de gezichten die ik zag
waarom worden de halfjes bruin steeds kleiner
hoeveel mensen zijn er zoals ik, voor wie de wereld soms 180˚ draait
waarom is iemand van wie ik afscheid neem niet dezelfde als die ik ontmoet
waar is mijn andere sok
waar zijn al mijn tweede sokken
wat kan ik nog zeggen als iedereen praat

wanneer is ons geheugen eindelijk vol
waarom raken onze seksuele fantasieën sleets

hoeveel stemmen kunnen we onthouden 
hoe hoog kan de spanning oplopen tussen waarheid en subjectiviteit 
hoe kunnen we omgaan met onzekerheid over de wereld 
hoe kunnen we omgaan met onzekerheid over onszelf
hoe verdwijnt ons geweten 
hoe groeit ons geweten aan
hoeveel liefde verdragen we
hoeveel rek zit er in god

hoe stuurbaar is ons geluk

wat kunnen planten horen 
wat is begrijpen
wat weegt een gedachte
wat weegt een emotie 
wat zeggen we liever, ja of nee
wat kunnen we niet delen 
wat is de lucht waard die we uitademen
wat is het allereerste woord      dat ooit gesproken is 
wat is de betekenis van duisternis voor de mens 
wat is het gewicht van een vraag
wat weten kleuters van het gareel waarin ze lopen

tussen schoenen en sleutels
tussen armoede en natuurrampen

tussen klankdichters en het effect van hypnotherapie
tussen olieprijzen en vluchtelingen 

tussen kindertijd en dictatuur
tussen het koningshuis en wikipedia

tussen scholing en egoïsme 
tussen deemoed en armoede

tussen netwerk en rijkdom
tussen globalisme en eenzaamheid

tussen discipline en publieksaantallen
tussen Schönberg en Bach

wat verzwijgen de economische grootmachten
wat weten we over de mens als we één mens kennen
wat is totaal nutteloos

welke daden zijn maar woorden
welk bezit kan ons gestolen worden
waarom worden onze schulden steeds meer waard
welke economische belangen worden nooit genoemd
welke wapens tergen ons geweten
welke gewenning maakt ons tot slachtoffer

wat nu asielzoekers een partij oprichten 
wat nu als kippen vermomde engelen zijn

wat nu als het belastingparadijs vol is
wat nu als europa zich beperkt tot een muur

wat nu als de neanderthealer niet is uitgestorven
wat nu als alle kleuren vervagen

wat nu als liefde overschat wordt
wat nu als porno heel gezond is

wat nu als de wetenschap zich vergist
wat nu als de wetenschap zich niet vergist 

wat nu als leren nadenken te duur wordt
wat nu als god toch bestaat


