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Het stroomgebied
‘Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien’

a
a

(Joh. 7, 38)

Levend water

BRANDING

Stromen van levend water
zullen uit mijn binnenste vloeien.
Hoge levensbomen zullen groeien
waar zij aan de groene oever
van mijn levensbronnen staan.
Bomen die stormen kunnen breken,
ademende geesten die neergestreken
in hun kruinen mensen binnengaan.
Jouw lichaam is mijn stroomgebied
waar ik gemeenschap in wil vieren mijn tuin waar rose Eglantieren
zich geurend spreiden in een lied.
De volle beken zullen wild
en juichend stroomopwaarts komen,
een berg van liefde overstromen
tot alles in mij is verstild.
Roerloos schouwend in het hoge licht
liggen volken met elkaar in vrede
samenstromend in gebeden
te rusten voor Gods aangezicht.
Nu vaar ik uit in volle zee,
door Gods adem voortgedreven
nu alle water is gaan leven:
kom mijn lief, vaar met mij mee!
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Zeemin
Jij bent de zee
waarin ik mij stort
om de aarde in mij
te voelen verglijden
in golven oneindigheid.
Jij bent het duinlandschap
waarin het zilt verwaait.
En als de zon zich
uitstrekt in de pannen
bloeien de schorren.
Jij bent de storm
van vrouwelijk leven
dat de kusten kust van
mannenbergmassieven
en met hen versmelt.
Jij bent de zeemin
van het zingende water
dat uit de schoot
van de zee oprijst
als een geboortelied.
Jij bent de godin
van de barende zeeën.
Ik sluit mijn ogen
en glijd weg
in jouw eeuwigheid.
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Lentekoningin
Wat ruik je lekker
zo recht uit bad,
blank als een waterlelie
die opduikt uit het groen.
De diepe wateren komen
tot leven, levensgeesten
zingen zich omhoog naar het
licht van de opgaande zon.
Je teentjes dansen in
mijn hand de paso-doble.
Je haren slingeren zich
speels om mijn hoofd.
Op je heuvelrug bloesemt
het eerste lentelicht.
Het dalkruid groeit
welig in je schaduw.
Mijn kussen hangen
als een parelsnoer
om je hals, je borstjes
zwemmen in mijn mond.
Dans met mij op de golven,
ons bruidsbed is de zee.
Ginds aan de overzijde
ligt het zomerland.
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De schoolslag
Op school was hij al licht van slag
en zwom hij bijna iedere dag
zijn vaste rondje op en neer.
Haar kontje wiegde heen en weer
als zij naar kikkervisjes zochten
en blonde bloemenkransjes vlochten.
Zij sloeg haar beentjes om de peppel,
terwijl hij uitgleed in de greppel.
Zij liet haar binnenbrandje blussen
en zong een liedje ondertussen.
Zij speelden samen vogelpik,
zo werd het steeds meer dikke mik.
Zij bleven vallen op elkaar.
Het scheelde later maar een haar
of bij de laatste malse kus
viel de kinderbijslag in de bus.
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Branding
Soms als ik mij zie
in het water van een beekje
dat als een lachspiegel
onder mij door kabbelt
en zijn heenweg zoekt
soms als ik jou zie
bungelende bengel
als je hurkt om een schelp
of als je struikelt
over een gekruifde golf
ruist de hartstocht
in mij als de branding.
Onze lichamen lachen
in de bruisende golfslag
van onze bloedzee.
De zon staat in het zuiden.
Tussen mijn benen fonkelt
in het wilde wier het water.
Kom, zwem door mij heen
en stort je in het licht.
Kom tot rust op het strand
tussen mijn duinenborsten totdat de zon schaterlacht
wanneer een duinroosje
je ballen kriebelt.
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Klein dol fijntje
spartelend in de schelp
van mijn rechterhand,
ik laat je binnen
in de zee van zinnen
waar het water brandt.

Brandend zand

Lachebekje, gekje
met je glanzend kopje
dat olijk over de rand
komt kijken wanneer
mijn ogen je lokken
naar de waterkant.
Ballen spel stoeien
dartel in de schelp
van mijn linkerhand.
Als jij, mijn spelertje
naar mijn speeltje buigt
verlies ik mijn verstand.
Lendeboompje hoofd
vol gouden kroontjes die
neerwarrelen in het want,
je lichtjes tintelend
leven zijn als rimpelende
danspasjes op het strand.
Als een kalmoeswortel
hang je stil te beven
boven het brakke land.
Schrijf ter herinnering
in gouden lettertekens
je naam in het zand.
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Naakt
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zeemeeuw
zee van rust
op één poot

droomgezicht
wandelend water
wrakke schuit

zeeuw
gekleed in
morgenrood

zijn naakte licht
danst verrezen
voor hem uit

zonder schreeuw
van kleur
om zijn schoot

als een gedicht
vloeit hij samen
met zijn bruid

een eeuw
lang samen
bloot

de aarde zwicht
god breekt
door zijn huid

		*
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strandlopers
lopen hem
voor de voeten

zijn liefje
is een landtong
in de branding

geen stropers
die de storm
begroeten

een visdiefje
dat op haar borsten
een landing

geen handgemeen
in een zak
met een pistool

maakt zingt
de vissen aan land
op een edelwijs

alleen een
heilig teken
met een aureool

komt drinkt
de mensenliefde
in het paradijs
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