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1

Wit zonnespoor
waarlangs de koets
met de op hol geslagen paarden gaat
zonder leidsvrouw
en toch een spoor
van barensweeën en ontkiemend zaad
de wind ligt stil
strekt als een wolf zijn leden

2

In werveling
naar beneden
omkranst
door sluierwolken
overvloeiende lichtschaal
die geen naam heeft
dan de onuitsprekelijke
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3

Laat ik mij in dit licht begeven
letters oprapen die de Naam
achterliet
als roepend voorbijgaat
de Ene
de beminde
trouwlustige
minnaar

4

Hier moet het zijn
dat dichterbij het raadsel
niemand komen kan:
de Bremer wildernis
vernoemd
naar goud van brem
het is de ereplaats waar hij
die van Worpswede kwam
ontspant
hoor Orpheus’ stem

Laat ik mij Hier moet het zijn
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5

Overdonderd
door abrupt bestaan
onder miljarden sterren
vocht ik mij terug
naar de oorsprong
waarin ik grondde
en vond
heel een liefdesleven

6

Menuet van de ander en mij
twee stappen voorwaarts
één achterwaarts
draaien elkaar de rug toe
strekken onze handen naar elkaar uit
dans op graslanden
van deze gaastrijke
taalvloeiende vloeren

Menuet van de ander en mij
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7

Dank
dapper licht dat doorbreekt
mijn blindheid geneest
mijn duistere zienerschap
verandert in visioenen
van weelde

8

Er moet wel iemand zijn
die naar ons luistert
die er is
om naar het antwoord dat ontbreekt
te zoeken
en dan zegt:
het is de vraag
waaruit ik leef
leef jij uit mij
die wordt en is

Dank dapper licht
Er moet wel iemand zijn
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9

Ik steunde op jou
vriend, jij weet het
op jou steunde ik
zo lang zo graag –
nu ik van je gescheiden ben
door duizenden scheidingen
vinden wij elkaar
in de eenheid
die wij hebben gezocht

10

Als ik ver van je ben
kan ik je horen
jij overbrugt
met je woorden
afgrond, bergen
zeeën, brullende steden
geen lawaai is te zwaar
geen afgrond te groot
jij roept mij, jij laat het weten
waar jij bent mag ik zijn
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