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UIT HET LIPPENROOD

Haar nabijheid die uit het lippenrood

opsteeg, aan de gouden rand van het
kopje verkleefd – als de geest uit de fles –

plotseling was zij daar, luchtig als wind
en warrelig van licht, in geuren van

huid en etherische oliën, als een
duizeling zo vluchtig, alles trilde

van verrukking, als papavers, als rietjes
in één snelle verdwarreling, als

één groot trillingsding – het levende
zul je nooit werkelijk kennen en de dood

ontschiet je



ZUURSTOF VAN DE VERBEELDING!

Zuurstof van de verbeelding!
te mengen met de aarde

van de werkelijkheid!
Zodat wij op lucht lopen

en vliegen over de grond!
– En zo is zij altijd

de iemand die wij in haar
zien, maar hoe en wie

dat kiest zij uit. Zij is
als de natuur, de schepping

zelf, een naturel, volmaakt
gekunsteld en volmaakt

zichzelf



MOONSTONES
1

Haar lichaam
als een nachthemel verneveld

met de dunste
sluiers, haar naakt

zichtbaar gebleven
tot in schaduwen

die helder zijn
zij is volmaakt

begeerlijk zonder
hoofd en benen, haar hand

verwijst naar haar geslacht
haar hals is af

gesnoerd met ketens van
juwelen

2

De schoonheid van de kiezels
die de rivier geslepen had

die het stromend water sleep
tot zuivere vorm

volmaakt ook in elkaar gepast
tot elke steen glad als

haar lichaam onder mijn handen
was, mijn handen het water

dat haar vormen rondde, ik
de rivier, mijn stromen

over haar was, haar golven
onder mij en zij en zij

mijn bedding was



DE RIBBEN VAN DE BRUG LIGGEN

De ribben van de brug liggen
Als wervels in de lymfe van
De lucht en trillen van hitte.
Rug, die zich spant van de oever
Naar een overkant. Door het land-
Schap flitsen spiegels, ruiten,
Blinkende lemmetten. Wind
Rolt op licht gedragen over de
Golven aan, zijn slaven. Stralend
Zijn ze gebogen onder zijn

Koninklijke slagen. De hemel
Gorgelt kort uit haar metalen
Kelen. Achter hun namen rusten
Onzichtbaar dorpen en steden.
Wildernis van verbindingen,
Strekking van ribben; ik glijd
Langs de knopen van haar rug,
Touwladder naar een jungle van
Geluk. Tussen de wegen en het
Doel, is daar een juiste midden?



IK ZAG HET ALS MIJN OPDRACHT

Ik zag het als mijn opdracht
haar van alle onheil

te ontdoen, van alle
ongemak te zuiveren

haar te verpuren tot
het klare, mijn leed te

logenstraffen, haar in
mijn leven tot die ene

te maken, tot die ware –
ik zag haar als mijn lot.

Zij, wel gemaakt van spier
en bot, leek mij op water

stromend uit een beek of
kraan en haar kwikzilveren

schoonheid werd als alle
water, voor mijn voortbestaan

even ongrijpbaar als
noodzakelijk
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