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Optioneel
hier je eigen gedicht



OERKNAL  
 
die woorden 
waar komen ze vandaan? 
 
en 
waar gaan ze naartoe? 
 
vraagt ze 
 
het begint met  
dat gevoel  
waar nog geen woorden  
voor zijn 
 
en de rest 
is bijzaak



Optioneel
hier je eigen gedicht



DE NACHT

de stad
rust

een kerkklok
slaat

vijf uur

en verbindt
ons

die slapen
die wakker zijn



MOOISTE

ik hoor de ganzen
zij trekken     zuidwaarts
de nacht in

in de winter
onder mijn 
dekbed

het mooiste 
geluid



ZOMERAVOND

de schommelbank
kreunt

steeds weer
iets anders

dan weer
de merel

en andere
vogels

in de verte blaft
een hond

iemand pompt een fietsband
op

en ik
hoor
het

allemaal



GEGRIFT 

diep in het bos
op een kleedje

las ze mij
vier gedichten voor

en we zoenden
en we vreeën
en we keken 
naar het licht

en we zouden het
nooit meer
vergeten



WITTE SOULMAN  

veel heb ik ze niet 
soulplaten 

maar als     ik ze draai
loop ik

door mijn huis

met een ander     gevoel
schaamteloos   zelfbewust

als in een film 
van Tarantino

vooral 
’s ochtends



ZUL JE ZWAAIEN?

mijn zoontje  drie
ik bracht hem
naar de
speelzaal

blij 
ontwapenend
schoffie

we zwaaiden
toen ik wegging
tot hij mij
niet meer zag

blij
glunderend
spelen



en toch valt
de melancholie in

denkend aan 
de laatste keer

mijn laatste dag

omkijken
loslaten
zwaaien

tot ik hem 
niet meer zie



OP EIGEN RISICO

buiten beeld
gebeurt 
het

om de hoek
langs de rand
onder tafel

de magie
schuilt
verlegen

inzoomen is 
dodelijk



OBSERVATIE

de bejaarden
met hun 

elektrische           fiets

  gaan   nu 
      net zo  hard

als 

de wielrenners
met hun

strakke broek



DE PASSANT

je hebt vrienden
en passanten
ik koester ze
allebei

de ware passant
heeft
dezelfde impact
en eerlijkheid

soms nog meer    zelfs
maar altijd 
voor even

het vertrouwen
en belang 
zijn      wederzijds



voor even intens verbonden 
door keuzes

nieuwsgierigheid
het lot

soms lijkt 
de passant
een vriend
in wording

soms is de tijdelijkheid 
voorzien

en soms laat ik hem     of haar
op voorhand      passeren



KROATIË 2011

ooit
fraaie huizen
vol levenslust

nog zonder   
kogelgaten
ook

tuinen met
kinderen 
goede buren

PLOTSKLAPS
niet meer

en nu  gehavend
maar toch weer 
vredig



DROOMBEELD

de romantiek
die je zoekt

is er
wel

maar 
  
          om de  h

o
e
k



WELKOM THUIS

ieder jaar
gebeurt het me
 
WEER
 
vooral op  
warme zomerdagen

zonder  moeten
 
zij lijken 
de mooiste



het beste 
seizoen

 
tot de herfstzon komt 

 en de herfstgeur 
  daalt

 
aangenaam



ZOMER IN KROATIË 

een riviertje

de mannen spelen
waterpolo

de jongens duiken
waar de meisjes   
zijn

en de moeders
zij  
kijken



OUDE LIEFDE

verlangen 
naar

wat was

en nu
niet meer

ja dáár lag het 
ook niet aan



KROON

“en dan is de cirkel rond”

maar waarom
moet  dat
nou weer

ik wil spanning
een  
         dissonant

schoonheid
met een
valse lach



geen glamour
maar 

brakke grond

roest op een 
vergeten 

vissersboot

levenslust
met een

kroon
op

imperfectie



NIEMAND

vanuit het niets 
kwam ik haar 
weer   tegen

zij was
het mooiste meisje
van de school

NOOIT
zou ik haar
vergeten

maar de bom 
sloeg in
kraterdiep



omdat 
zij het was

   of ik haar toch  vergeten was? 

of omdat 
zij mij 

nooit kende



ONOMKEERBAAR

sommige dingen
kun je
beter
toch 
niet zeggen

blijkbaar



WARMTE

haar borsten
billen

en

warme
chocomel



NIEMAND

vanuit het niets 
kwam ik haar 
weer   tegen

zij was
het mooiste meisje
van de school

NOOIT
zou ik haar
vergeten



maar de bom 
sloeg in

kraterdiep

omdat 
zij het was

of ik haar toch  vergeten was? 

of omdat 
zij mij 

nooit kende



DAT

ik wil 
met je vrijen 

zonder geilheid
zonder doel
zonder  whatever

alleen wij
puur 

terwijl 
de muziek  
klinkt



DAT JE HET WEET

rhythm is everything



DE TANK

denkend aan 
de polder
mijn geboortegrond

denk ik aan
de werkers
de nuchterheid
en de rust
als het werk         gedaan is



en ik zie
hun kinderen 

horden fietsers     rijen dik
van alle kanten

liggend op hun stuur

elke dag
nietsontziend

onderweg
als een tank

naar de toekomst



WRITER’S BLOCK

het kon toch
dodelijker 
dan 
het witte vel

de cursor kwam
zag en dwong 

knipperende 
hongerige wolf
geduldig
dwingend 

geen weg terug
hier      MOET  HET

vuile rotzak



ONDERSTROOM

de naden van 
mijn         ziel

houden
het

zonder barsten
zonder  zweten
   geen 

drupje

en toch
vloeit alles

 

  weg



APOCALIPSTICK

het einde
voorspeld

maar toch

weer   niet

jammer



HEMELVAART 

zo te horen
aan de kerkklokken

voor mijn deur

stijgt hij
dit jaar op

vanaf hun toren



JUNK 

de muziekliefhebber heeft
een akelige verslaving

vooral het mannelijk soort
altijd op jacht
naar die ene plaat

en daarna
jaagt hij verder
op die andere 

de een leidt naar de ander
nooit andersom  eigenlijk
en altijd verder 
het diepe in

van Jantje Smit naar jazz
dat kan  door de jaren 
schijnt
andersom dus niet



ik ging van Bowie naar The Liars
what’s next?

de kast met jachttrofeeën groeit
een monument

hiertoe is de mens in staat
niet meer vergeten

door tomeloze jachtdrift

en als de jacht slaagt
kroonjuweel gevonden

is daar het orgasme
je shot

dat neem je mee

en toch
nooit verzadigd
niet te stoppen 
nooit volbracht



BAL

op de IJssel drijft 
een bal
verstilde dans 
in de ochtendmist

Timo ziet 
de bal 
meegenomen 
door 
de rivier

even 
kwispelt hij
en loopt 
weer door



BIJNA SLAPEN

onze hoofden
op het kussen

vlakbij

ik kijk
in je ogen
en zwaai 

jij lacht 
in je ogen

ultiem      mooi

KLIK 
donker

en ik kan niet wachten
tot ik jou weer zie



OPTIONEEL RUIMTE 
EXTRA VERMELDING
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