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1. Grondslag (2011)

Kundig ploegt de boer het eerste land om van dit jaar.
De mooiste zaden uit de winterschuur liggen al klaar.
Nu nog de beloofde zomerregen,
zonnestralen en Gods zegen.

Moedig slaat de pionier de spijker in het hout.
Hij werkt alleen en heeft het warm, zijn hemd wit van het zout.
Weerstaat zijn huis de eeuwigheid
of raakt hij ’t voortijdig kwijt?

Plechtig wordt een graf gedolven voor de dode vrouw.
Ze was al oud, de dagen moe en kende geen berouw. 
Zij vindt haar rust straks in mijn schoot,
bron van leven, huis van dood.

Wie op zoek is naar de allerlaatste zekerheid 
bied ik een veilig fundament, want het is een feit
dat als het vuur gedoofd is, water damp en lucht vergaan,
al wat rest de aarde is – grond van het bestaan.
 

2. Zonnevuur (2012)

Helianthos!

Laat de nacht onaangeroerd,
versmaad de dageraad,
schijn niet onder de koele stenen.

Zet, jij koperen, koperen ploert,
je licht onder de korenmaat,
leg mij het vuur niet aan de schenen.

Laat mij in de schaduw staan,
jij alles verzengende bron van hite.
Ik kan jouw felle licht niet aan,
dat stekende en hagelwite.

Helianthos!

Schiet je stralen niet gericht,
maar stuur een golf vertraagd omlaag,



kabbelend kustwaarts, naar het droge gras.

Ik vang die dan op mijn gezicht,
als ik me even buiten waag,
en stop hem in mijn vergrootglas.

Jouw zonnekracht ligt in mijn handen.
Ik beheers hier de natuur.
Zonder me aan jou te branden,
maak ik simpel vuur.

3. Ademtocht (2011)
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4. Waterwals (2006)

Schub voor schub
schuift een school van vissen voorbij.
Want diep in mij
is plaats voor veel:
forel, paling, stekelbaars, makreel!

Over mijn rollende wite kuiven
scheert een meeuw in de schemering.
Druppels die aan zijn vleugels ontstuiven
tekenen allemaal hun eigen kring.

Pluim aan pluim
swingt het riet in de koele wind.
En naast het lint
dat de dijk langs mij vormt
zal het straks stijf staan als het hard stormt.

Een aalscholver droogt zijn nate pak
staand op een meerpaal, gebeeldhouwd uit steen,
weerspiegeld in het rimpelloze wateroppervlak.
(klap-klap) Hij vliegt op, ik ben weer alleen.

Laat mij maar stromen van bergen naar zee,
de zon mij verdampen, de wind neemt me mee.
Ik ga over tot wolken en drijf naar het land,
ik val hoog van de rotsen en slijp ze tot zand.
Ik maak alles ronder, de loop van de kring,
ik ben het einde; ik ben het begin.


