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  kwelwater
 15 ophoging

 16 naakt

 17 waterkom

 18 rugdekking

 19 gebed

 20 brood

 21 vangst
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 24 dans
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dieplood
 35 schaduw

 36 scheuren

 37 engelval

 38 inzinken

  windstilte
 41 zand

 42 opening

 43 stem

 44 inkwartieren

 45 tegenbericht

 46 breukvlak

 47 dambord

 48 wezenlijk

 49 slaap

 50 rafelland

 51 licht

 52 zandman
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 55 oversteken
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dieplood
 61 echo

 62 oogst

 63 bloedbanen

 64 wijn

  grondstof
 67 bergen

 68 open

 69 natuur

 70 stroom

 71 havik

 72 beneveld

 73 bron

 74 landgang

 75 deelgebied

 76 honger

 77 dorst

 78 gaandeweg

 79 korst

 80 grondwerker

 81 kristalzicht

 82 ronding



9

lijn

op de dijk sjokt een schaap de einder in

mijn pen kan het hier zo puntgaaf maken

maar de autoweg naast mij is een liniaal

naar mijn huis, altijd dezelfde beweging

hoeveel moet mij invallen om te dansen



10

zwerfzout

vanuit het oosten waait het de zee over

een veld is begonnen, zout verworden 

een zwerver, hoe moet ik in deze stilte

wegvegen, roepen hoe hoog het golfde

maar aan de wind proef je de tijd niet



11

zwerfzout

vanuit het oosten waait het de zee over

een veld is begonnen, zout verworden 

een zwerver, hoe moet ik in deze stilte

wegvegen, roepen hoe hoog het golfde

maar aan de wind proef je de tijd niet

groen

het is begroeid met overal hetzelfde gras

en zelden regent het, ik zoek naar de boter

bloemen, mijn vette herinnering aan toen

ik mis mijn bus, ik trek twee schoenen uit

ik dans, en het stof stuift het zout achterna



12

diepte

die avond is lang, iets valt mijn hand op

de inktvlek, duizelig van al het afwachten 

bedekt met tekens van vorige grondlagen

wat een duister pad naar het westen spint

dit is de dorst naar ondergang, die honger



diepte

die avond is lang, iets valt mijn hand op

de inktvlek, duizelig van al het afwachten 

bedekt met tekens van vorige grondlagen

wat een duister pad naar het westen spint

dit is de dorst naar ondergang, die honger

kwelwater





15

ophoging

op harde wind zet de tijd in, slaat de tand

het dijklichaam door, het spaarzame dorp

omhoog schreeuwt een man met laarzen  

hoe wil ik eenzaam zijn, dit water kun je

met je blote oog niet zien, de maan wast



16

naakt

laat het schaap niet scheren, maar de nacht

volblaten en paniek op de gezichten zaaien

tegen de muren spatten de sterren uit elkaar

doet een vrouw haar kleed uit, dit is modder

hij zwemt rondjes, alsjeblieft, niemand kijkt


