
Dees’ December 

 

De diversiteit doorgaat domme disputen: daluur der dialogische democratie. De desalniettemin 

diverse dwaallichten doen dagelijks dure doosjes door de dakramen, dankzij de dikbuikige demente 

druiloor, die de deuntjes der dreumesen dapper doorstaat.  

De dure dagen denderen dus de deuren door. 

 

Droeven, drugs dealenden, dolenden – die doorgaans de daluren draaien – dralen, dwalen, denken 

“die dankbare dood direct doorduwen, de dood die de dageraad doodt”. Drie drijvende dienders 

dreggen dagenlang de Dieze, de Dommel, de diepten die daadwerkelijk doodden.  

De donkere dagen duren door de duistere daden. 

 

De dromende dorpsdichter Doeko deelt de droefenis, dempt de dwingende, dringende denkdiepten, 

draait dus de dorpel dwars, duwt de drempel de draaideur door. Diens dunne depressie doorklieft de 

dansende duigen. Dan dankt de dragende deerne de duifachtige der dierbare dusverre duo-ineen-

god.  

De desolate dagen durven deinzen door d’engelkoren. 

 

De dominee denkt donderpreken, doch de draaikont dooft deze desperaat, dient de drommen door 

drempelloze diensten. Drukt daardoor driedubbeldwars de droefheid der dorpelingen dood. De 

daarvoor dove drommels ditchen de despoot.  

Die dagen drinkt de deerniswekkende Drievuldige dreumes devoot de dagverse deernenmelk.  

 

Dolle donsjassen – dekmantels – dirigeren de drukkende diners der dampende dwergkonijnen. 

Decoratief damast demonstreert de decadentie der duiventil. De daadwerkelijke duiven doorbreken 

de destructie der Damascenen daarginds, dempen de diaspora.  

Die dagen doemt daar demonstratief Dante’s Divina. 

 

De dokter dreunt dreigende dooddoeners die de drempel – de dood – doen dralen, doch dandy DJ’s 

draaien dartele deuntjes, dwepende dansmariekes drinken Dionysisch druivennat, die dunne 

dennenbomen, doorlicht(t)e dingetjes die de dik-makende dissen dankbaar door de darmen drukken.  

Die dag dumpt de dood de dageraad. 

 

De duvel, Diabolos, de dondergod: drogredenen der dominante drinkebroers, die dubbelsterren – 

duizendklappers – de dampkring doorjagen. Duizend-en-een-nacht dromen de Driekoningen 

daarvan, doorreizen de desolate “desert” dertien dagen. Dan doneren die dankbaar de doopvont, de 

dennengeur, de doopolie.  

Deze dagen doorschijnen de doordringende duisternis. 
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