


tekst solo: 

Na een wolkbreuk 

 die de straten in rivieren herschept, 

 laten vier kinderen - Lore, Isis, Moshe en Johan - 

 een bootje van papier in de straatgoot te water. 

 In het bootje zetten ze een tinnen soldaatje met één been. 

 Fier rechtop aan de papieren reling vaart het 

 langs de natte straten en boulevards, 

door brede plassen, naar de benedenstad,

meegesleurd door een zwellende stroom regenwater 

(en achtervolgd door de vier kinderen). 

Een groot gedeelte van dat water is eerder 

uit de Atlantische oceaan verdampt, 

boven de Azoren tot een groot wolkendek samengepakt (stilte)

... en met de zuidwesterpassaat naar het Europese vasteland geblazen. 

Als we tegen de wind in kijken 

dan ligt zo’n anticyclonale regenzone aan onze (stilte)

... rechterhand.

De rand van zo’n kern van lagedruk

attacca: piano solo:

tekst solo:

... rekening houdend met de verschillende schattingen 

voor het smelten van de ijsmassa,  

zeewaterexpansie en klimaatgevoeligheid, 

voorspellen computermodellen een zeespiegel (stilte)

... stijging, 

een verandering in de samenstelling, de temperatuur 

en het bewegingspatroon van onze oceanen, 

een toename van frequentie en hevigheid van neerslag die 

attacca: piano solo:



tekst solo:

...depressiekern, zwanger van water, vormt een koudefront. 

Wanneer het koudefront, gehoorzamend aan... 

...corioliskrachten, 

... passaatwinden  een warmtefront inhaalt

ontstaat een occlusiefront, met overvloedige . 

Regen, hagel en sneeuw, 

die samen met over de gehele aardbol verspreidde 

bronnen, fonteinen, geisers en ... (stilte)

attacca: piano solo:

tekst solo:

... in de speelgoedkist samen 

met een tinnen danseresje. 

Zoals het soldaatje, staat dat danseresje op één been, 

in danspositie  

met haar ander been sierlijk in de hoogte. 

Eenzaam voelt zich het danseresje 

nu haar vriend scheep gaat. 

Buiten valt de regen, 

donkere wolken hangen boven 

 

attacca: piano solo:



tekst solo:

...  waterlopen, van straatgoot tot rivier tot oceaanstroom, 

die onze wereld haar fysiologisch karakter  

.massa vertegenwoordigen 

die driehonderd keer groter is dan de aardmassa, 

spelen de zeven zeeën een hoofdrol 

in de ontwikkeling van het klimaat. 

80% van de de zuurstof wordt aangemaakt door fytoplankton, 

dat tevens 30% van de uitgestoten koolstofdioxide absorbeert 

- en daardoor het broeikaseffect afremt. 

piano (pp) onder tekst, overgaand in piano solo:

Het water dat onze planeet kleurt, laaft 

en haar chtonische slagaders irrigeert 

is het eerste element van 

 



tekst solo:

... dat de kinderen moeten rennen om het papieren bootje in de afwatering bij te houden.

piano solo:

tekst solo:

Het eenbenig soldaatje wordt dan met boot en al door een rioolput opgeslokt...

piano solo:

tekst solo:

...en verdwijnt in de darmen van de riolering.

piano solo:


