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Zomer

Ochtendaarzeling

Zomer in mijn kop

Ik schud de ochtendaarzeling van me af,
huiver voor het wakker.
Fel wit vel, onbeschreven,
lijkbleek, de dag.
Is er iemand die op me wacht?
Ik houd mijn lichaam stijf,
verraad aan het leven.
Wil geen wil.
Vooruit,
achteruit - de tijd -.
Het nu,
als een eindeloos verwijt.

Alles dwarrelt in mijn kop, als
vlinders van zoet naar zoet.
Langzaam neemt de zon het
over en zet wat in het donker
staat op een andere plek,
verhuizing van herinneringen.
Het begint in mij te kabbelen
op de maat van de dagelijkse dingen.
Rust ruimt de boel op en
geeft me zin opnieuw te beginnen.

Mij ontbreekt de moed,
lafhartig en flauw,
sta ik op, omdat het moet.
Wie gunt mij de morgendauw?
Waar is toch die frisse glans
van zonlicht dat over mijn ogen danst
en wegneemt alles wat in mij aarzelt?
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Soms
Als opeens in de chaos
van gedachten,
een lied opklinkt.
Is het net of heel even
de stilte
binnendringt.
Noem het wat je wilt;
vrede, genade,
vergunt ogenblik.

Vakantie
Ophouden met het bouwen
van een toren van Babel.
Oefenen met vreemden
vrienden te worden.
Gods schepping prijzen
alsof niet eerder iemand
het zag.
Jouw licht begroeten,
ademruimte voor de ziel.
Help mij als ik thuis kom
hetzelfde te blijven doen.
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Strand

Onweersbui

Berm tussen zee en land,
achter duinen gaat het leven verder,
geboorte, werken, sterven.

Heb je de zee gekust
en de wind omarmt?
Heeft het zand je overal gevonden?

Hier geeft het zand
de tijd om te morsen met
gedachten en gebaren.
Lichtzinnige dromen vervliegen
schuldeloos in de wind.
Nutteloze handelingen,
dragen water naar de zee.

Heb je de onweersgeur gesnoven
en met de regen gedanst?
Heeft je tong het zilt geproefd?
Heb je gebaad in het oranje licht
en ben je verliefd geworden?
Hebben de golven je terug gekust?

Laat een vlieger op,
schrijf in het zand,
bouw een kasteel,
waar je nooit in zult wonen.
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