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a

hoe het vordert

als een rusteloze jonge steen

ik verliet de vrouwen en vond valleien
de nacht is er het vouwen van landschap

afgedreven

men huist in eerdere stapels dromen
en plooit dagende tijd met praten
tegen de van boven verzamelende
zich stroom grondwater

ik heb aangeraakt het ik en vermorzelde
niets
het stuiterde zich omheen
behagend aandacht mijn

ik groef diepe kuilen weer barstige
aanwezigheid maar alle dansen

daverde verder

de jeugdigheid laakt reliëf
en het gaan als druppels

zo verstaat grond onze verborgen voetstappen
en huilen wolken onze groei

houdingloos voltrekken zij aan zij gebergten zich
van randen van en onze wordingsdrang

rondom dit wegen heerst de overmoed
van naar ruimten te met ongevouwen
en handen spreken of

er vloeit duiding uit de monding van al wat lichter dan mijn kijken is

zo gaat het vooruit

rondom de eigenheid sprokkelend
de een eeuwige stilte van wat en
eerder mij ontging

het vormt zich zoals schaduw hoeken vouwt in onze drassig weidse ogen

alsof het van ons is noemen we dag

de een stad maakt bochten omheen
de bedding van ons eerder samen vloeien

duistere muren maken trage kanalen kortstondigheid.
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b

zo gaat het niet

golven herinneren nog zich wel de zandkorrels
maar onze schepen vermalen onwetend
de sporen van eerder stranden

alles

ook

sluit zich omheen het neer regenen van verwondering
onze molens barsten onder het droogleggen van dromen

zo vergaan onze middagen

nog met onuitgesproken verwachtingen
bedoelen wij het van met tast kennen

verdwijnen

elk voorstellen vangt aan met verlies

zo vergaan de lagen lagen

we maken omslag van onze eerdere verlangens
en strooien ons uit over neer te vallen liederen
langs het zijn van al wat klein en grondig raakt

en buitensporig is.
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c

dit staat half

deze uitspraak verstroomt het stil gaan
van mijn lichaam dat zich aangekleed
van de maat verwijdert

alle klanken die mijn handen
heffen huizen in de einder weg

hun slagschaduwen sporen zaaien wegen onbegaanbaar

rondom nabij heerst de hoogmoed van aanwezigheid

mijn afgeleid verlangen schermt met onrake zinnen

niet meer herinneren kan ik
de klank van haar spreken
dan ochtendstond.
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d

ook

gaat dit naar zee en overvloed

des nachts golf ik nog wel eens
aan in verbasterde herinneringen

dan hervouw ik mijn vleugels
en herwin ik mijn val.
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e

wat wil je voelen

het waait ons bijna twee dagen tegemoet
en het duister draagt in zich

de trage koude
het neerslaan van wolkenlicht

deze straat maakt stilstaande vordering

wat wil je voelen

meer

deze hand herhaalt het drogen van ochtendinkt
hoekig staan mijn klanken weerwaarts
van gebogen muren mateloos het vloeien
van deze dag het dijken 
van deze dag het duren

al mijn verdicht duwende ogen zien het verdwijnen

wat wil je voelen

in de diepte van zich opstapelende stad
maakt deze kreet hoek van gebogen vlakte stenen
vlakte al het verzamelen van eerder aangehaalde
zandkorrels dient de torens

dient de torens

de twee stromen schuiven zich
betekenend weerwaarts de trage koude

het verslaan van zich verliezen laten

wat wil je voelen

hoe deze nacht elk ook ik woord
aandikt van je me te in beelden

zo ook zonlicht valt.
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ontroering
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a

in van oorsprong inzicht kleurt deze nacht dageraad

omheen het gevouwen ontbeheersen
raakt mijn lichaam niemendal
het zweeft van weten

al mijn vallen is de onderkant van worden

het verzorgt het gaan
als neergelaten ogenblikken

golvend dragen alle vleugels tekenen van eindigheid

ze vermaken wolken 
speuren af naar
in valleien 
vullend

veelal voedt de blik de heuveltop.
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b

het is oneerlijk

maar het regent nog en ze vouwt
kranen van tranen naar de overzij

of het voorbij gaat
of iets voorbij ging

de een aarde verschoof zig zagjes
toen we onze woorden met muren schiepen

de wind klotst kansen
keren mateloze hoeken weg

ik heb een ontstemd alfabet
wat grond is dient het drijven

verlaten staan mijn handen heuvelloos

zij onthechten de korrels zand
van muren door te klieven zij
de stad maakt oranje straten

deze vlokken nacht draagt haar ogen
die wisselvallig zijn en trage sporen maken

op huid die herinnert zich.
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c

wat rolt

het neerslaan van onduidelijke verlangens
omheen het de dingen benoemen
of en van neerspraak rond en
dwarrelend dit is een tijdsfragment
dat ontspoedigt overgang dit is de

omgang

schier hopeloos staan hun handen
het versiersel verdedigend

maar onze wapenen zijn ogenblikken
onze borst beharnast het ziedende
spreken dat en golven maakt be

invloed

ook dit strand dat lichaam heet
verweet de rotsen het al breken

opgaand is de onbeweging

we omwentelen voortdurend opdat
van alles neigt naar toegedane handelingen

het verzwaard van lantaarnen gaan dat kraters slaat.
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d

wagen motor stopt plaat wordt ontnaald
een kaars verwacht met vlam een ander
van geluid klimt het omhulsel weerwaarts

verwolking verspert de weg de weg

het komen van de een tijd laat schuivende kraters
onze zich herhalende handen voeden lucht

gent baart voortdurende wonderen
binnenskamers botst het zijn buigzaam
als de uitspraak die zich draagt als ramen

nachtvloed.
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e

onvolkoombaar vaart de kleinere sloep uit
die de stroom vult de beweging herneemt

haalt

we maken huis van onze onhoudbare wil
bestormen gelaten wanden wanden het
vormt zich om tot vernauwde veelvuldigheid

we zalven onze ogen neer naar
zich van zich omwentelende grond
en dat wat drijven doet

elke uitgesproken aanraking maakt
krakende vergolven
dat is het geluid van verpakking
of van als we anderen met ogen

omschrijven

we slaan neer onze onwetendheid
met strelingen als klei

woorden worden uitgesproken

er doorheen gaan
zich omwentelen
het vergooien aan zonnestralen

we huppelen herhaaldelijk langs ontlopen dagen omgeving
we na na staren stuurloos van overzien omgeving

het vlot zich vast met boekenkastdieptes
en het kraakt het hout
dat hoogwaarts reikt 
en onvolkomen is

er door onder invloed raken
er de randen van en benoemend

en verzoekend

te bestaan strandend deze overdaad.
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f

verontrustende veranderende
zich omheen
schijnbaar dagen

onze soort braakt stenen tijdverdrijf

zo vervormt zich onze gelatenheid

besluisd ontvaren we het van
tot taal gelegd luisteren stilstand

al onze nederigheid vormt vervallende tempels

voortdurende patronen
na te jagen als rust nemende
raakvlakken met iets dat in ons is
en omheen ons hangt als heel nabij

de macht maakt kringen

de oever bevolkt het neerslaan
van verloren gaande stromingen

de van grond doordrongen lucht
roert afstand koel als kijken
langsheen de weer omwenteling

al onze raden ontraden verenigd verandering

verankering verroest de zee golven de ze
spoelen niet meer.
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ochtenden

zij ontheffen me

ik mis van waar ik kom de muren

ik ben de hare niet
maar de hemel vind ik wel

oh dat argument

bij dageraad raken bloemen
t diepst de overkant van
waar ik was
een zekerheid

tegenspraak van mijn handelingen
raakt aan de buitentaligheid

nacht ontvormt zich
uit het onthouden van haar

de overzij.
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het geluid van gegevensoverdracht

raakt roekeloos van 
verkleinde kamers met raam
verdichte dagen stromend
in verdreven grachten

alle bochten dragen wereld

zo ontgaan
mijn verwolkte aanspraken
die niet met lijnen te verbinden

zijn

zo ontkomen wij

onze belichamen laten zich verstaan
met wegen op de grondeloze streling

rondom mijn bot geslepen woorden
vervalt de voortgang van verwachting

aangekleed langs ingedijkte stromen
drinkt de tijd onze stoffen ogen ontglazen

zich met aanraking.
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vallen rond gaan de zee zien
waar het warmer is

alle dagen vouwen
steeds in de omgeving liggen vouwen

alsof het helpen zal
ontwar ik de kluts
die ik kwijt ben zoeken zal

zoeken zal
liggen vouwen landschap

stenen zon zonder hangen houwend
ga ik doorheen mensen met mensen
tot gebergte staan vouwen
onthouden

van alle vormen rijgt aaneen
de avondvloed

vallen

de diepste weefsels samen duisternis

wat later komt
het trage licht
het vluchtige zien

de overmacht.
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mededeelbaar staan je ogen langszij

dit gaat heen naar hoekige uitwegen
het vermaalt mijn hoegenaamd
niet gemoderniseerde oorsprong

de basis degene die kan overzien

zullen bergen zich onttrekken 
van mijn vlakte stapelend op lichaam

als het regent

omdat we wijzer worden
dienen wij
ons blijvend af te vragen
in welke klok we dansen

onbestemd blijven wijzigen
zich besnaard worden spreken

er is geen
dat me rustig maakt

waar is het dat ik verloor

raar in mijn hoofd
van eigen aardig rond
gestrooide van pogingen randen rakend anderen

ik wil naar zee toe gaan
helemaal naar zee toe gaan
heuvels slijten met de blik van mijn verstaan

we verbergen onze hoofden 
als we neerwaarts oever worden worden.
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k

verzwaarde tijden

waar was ik

dan kwam het van in plooien
vallen dagelijksheid

het omheen zich vormen zich vormen
het radeloze slib van houdende gewoontes

na trillend

we huizen in beelddragers en vloeien
over in strandende vluchtigheid

verlichte tijden vederlichte tijden

want het koekt aan het kijken

langs staande stad omvouwde ik het ogenblik

hier heen wandelde ik
op glazen voeten wringend
eigenheid

wolkenloos ontbreekt de sterrenhemel
ons afzonderlijk staan

in alle onbezaaide woorden
stroomt betekenis samen

als het over is maken we
van na nu bolwerken
en begraven onze
vooruit ziende begrippen in

wat het betekent

of als het over is
dan ontreft ons
verstild water

zo er is geen lucht geen rust die
verbloemt de onbestaande stilstand
van te beschrijven kunnen wat wat

ons ontvloeit en dageraad.
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distributie-eenheden

vervolgens spreken we met
ontgrendelde aandrang en
richten ons tot van eerdere

stenen standvastigheid

we versieren aanwezige sporen
met nalatige sporen en omhullen

van elkaar afstand tot ogenblikkelijkheid
van alles neigt naar stilstand het geregelde

onze afwinding is afstand

we staan omhulsd in stroeve uit elkaar
stormen waar de dwarse dijken slaan

met touwen

we zingen onze halve handen leeg aan ommuren

al het vouwen ontbergt de vormen.
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