
1

verpakt in gitzwart
meisje met porseleinblik
bijna nog een kind

op de oude muur
zit een kauw naast een tortel
babbel in zwart-wit

wolken vanmorgen     
eb en een strand van rimpels
witste wit op blauw



28 29

tientallen kraaien
zonnen tussen graanstoppels

op een veld van goud

kraaien stoppelveld

parelmoeren lucht
rond leigrijze kerktoren 

inktzwarte kraaien



32 33

een roze perzik 
met kopje staart en poten

kneu op prikkeldraad

kneu

duikvliegen zweven
schreeuwen klimmen koprollen 

kievieten verliefd



34 35

langzaam valt de nacht 
het sneeuwt stilte tot zwermen

spreeuwen losbarsten

zwerm spreeuwen

een gouden vogel 
roept van op de dakgootrand

vink in avondgloed



38 39

hij blijft maar kussen 
de  koninginnepage
de kaardebol bloost

kaardebol en 
koninginnepage

een bont zandoogje
op de rand van de hangmat
schommelt met mij mee



40 41

hommels

hommels en bijen
zoemen van middagdutjes
en zoete dromen

het hoofd in de nek
en kaarsrecht wiegt het bieslook
de hommels ten dans



90 91

regen en wind
in het achterhuis

zingt de wind wiegeliedjes
van moeder vroeger

om hun zoete geur
seringen in moekes kruik

zij verkoos hun kleur



de zon tintelt en
op straat knallen de kleuren
van flapperrokjes 

op bepareld gras
valt goud van de perzikboom
de zon rekt zich uit

lichtvlekken spelen
tikkertje op mijn kleren
ik duizel van zon

in de gouden maand 
op een terras in de zon
haal ik zomer in
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tuin en verder  3

het meeuwt en spreeuwt 
het must om het meest  12

vliegers en kruipers  36

blos en gloed  46

op smaak met kruid en zaad  53

bloemen en bomen  57

trappen van verdriet  63

in de ban  66

lezen en schrijven  73

met zicht op beter  77

van hier en de overkant  80

regen en wind  91

zon en wolken  100

het jaar en zijn feesten  111
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