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Terr nagedachtenis aan mijn ouders

Hett kinetisch kapitaal vernietigt oude werelden
-- het heeft niets tegen die werelden als zodanig,
hett is alleen zijn principe zich nooit te laten
ophouden.. Het heeft geen andere mogelijkheid
dann de omstandigheden te laten dansen op
steedss snellere melodieën. Het laat goederen
stromen,, vloten elkaar kruisen, roltrappen
rollen,, sferen omslaan, faunen verdwijnen.
Peterr Sloterdijk, Ettrotaoïsme. Over de kritiek van
dede politieke kinetiek.

D ' nn iene di rent veur zien leave,
d'nn andere wandelt hiel rustig vurbeej,
heejj zuj d'r alles vur geave
enn heej zet ze moge ut hebbe van meej,
woarr ge ok loept en wat ge ok bint,
niemandd de zeat ow wat good is of slecht,
niemandd de wet wie verhuist of wie wint,
gee komt op ut end beej ow zelf terecht.
Rowwenn Hèze, Blieve loepe, H K M 1990 (cd).

