
zwakke schelpen



Door het hart

rauw gepekeld

melig zuur

opgekrulde liedjes

je zien

dubbelzien

Rauw Gepekeld



in zijn baard

verdroogd bier

knip

antieke, antieke gelei

krijsende komeet

oude nabestaanden

onhandig zuur

ondersteun

galactische snaren

verzameld

je zien poolen

Verdroogd Bier



in pekel 

opgeblazen kip

leg uw armen

diepe, verdroogde zeevruchten

galactische baby

kloppende kip

alleenstaand zuur

lief, oud, alleenstaand zuur

ontwaak

in gelei

Alleenstaand Zuur



naar de garage 

beveiligde zalven 

ontwaak 

lieve baby 

ontwaak

properdere schelpen 

verwittig 

duw 

op je bord 

opgekrulde staart 

afgeplat 

zadel op 

je willen zien

Properdere schelpen



jeukende horizon

lieve vogel

verspreid

rollende kinderen

verspreid

in gelei

Luchtige Lucht



aan mijn broek 

luchtig draadje 

verstop je 

grijze, luchtige lucht 

pluizige veter 

kwistige lucht 

stoffige, alleenstaande, antieke lucht 

pluis 

pluis 

op de zetelrand 

verweven 

vertak 

bewegen, rafelen 

Luchtige Lucht



aan de rand van de zee 

kapotte science-fiction film 

ondersteun 

koning 

kloppende vrouw 

bevroren vrouwen 

opgeblazen, diepe frivoliteit 

verlaten 

zadel op 

houd hem gezelschap 

onder dat masker 

verkwisten, versterken 

Verrimpelde Rumoer 



in zijn baard 

rauwe zwelpunten 

drijf  

voet 

 

muffe feestmaal 

muffe, antieke, zwakke feestmaal 

verzameld 

leg een ei 

leg uw armen 

van mijn land 

versterken 

Krijsende Wasserettes 



in mijn schoen

eindeloos geluk

laat mij binnen

zwakke, onhandige muur

dobberende nabestaanden

lichtzinnige, eindeloze mannequin

houd hem gezelschap

duw

in mijn schoen

beveiligde pailleten

samengeperst

hier zijn, terugkomen

Pailletten Samengeperst



aan de rand van de zee 

lieve God 

laat mij binnen 

dansende, verrimpelde vuurtoren 

krijsende frequenties 

kleine vuurtorenbewaker 

Laat mij alleen 

Laat mij alleen 

op een koraalrif  

geneukt  

verkwisten 

Krijsende Golven



in het zand 

rauwe lippen 

verwittig 

beveiligde, kleine frequenties 

sterke baby 

beveiligd pluisje 

rauw feestmaal 

zweef  

op een koraalrif  

opgekrulde soep 

opgekruld sap 

verzameld 

Rauw Feestmaal



in dat hoofd 

onhandig kind 

beef  

gastvrije gezichtsuitdrukkingen 

luchtledige vogel 

opgekrulde partituur 

opgekrulde, verdroogde, gastvrije jackpot 

borstel 

houd hem gezelschap 

in mijn dorp

gepolijst 

je zien

Onhandige Jackpot



in het zand 

verrimpelde vrouw 

verspreid 

zwakke, lichtzinnige dimenties 

galactische portalen

properdere supernova 

eindeloze vrouw 

drijf  

laat mij binnen 

op je bord 

gezwollen golven 

muffe staarten 

verzameld

Eindeloze Vrouw



eertijds 

lieve moordenaar 

zweef  

luchtledige, rauwe bommen 

afwezigheid 

dobberende vogelkooi 

oude, sterke, lichtzinnige soep 

drijf  

leg een ei 

in de nacht 

vuurtorenbewaker 

verplaatst 

drijf  

alleenstaan

Vuurtorenbewaker verplaatst



achter leven 

verrimpelde soep 

beveiligde paling 

alleenstaande, dansende dozen 

samengeperst 

ontwaak 

rauwe opblaaspop 

blijf  stil 

achter leven 

nog bestaan 

Nog bestaan



achter leven 

diep geluk 

muffe aalscholver 

zachte zeevruchten 

donkere mannequin 

dobberend, misvormd vet 

pers 

laat mij binnen 

aan de rand van de zee 

verlaten 

willen, luidop liefhebben

Zachte Zeevruchten



in het zand 

getuite horizon 

zweef  

ijzige, alleenstaande moordenaar 

misvormde golven 

lichtzinnige zwelpunten 

verdroogde

lieve

zachte

coca-cola 

verduisterd 

tarten, je zien 

Lichtzinnige Moordenaar



in mij 

rosse lippen 

Laat mij alleen 

opgekrulde, rauwe glimlach 

dansende komeet 

dansende vacuüm 

rumoer 

opgeblazen, opgeblazen, feestmaal 

beef  

laat mij alleen

in mijn dorp

samengeperst 

je zien, bevriezen

Dansende Lippen



in mij 

kleine God 

drijf  

opgeblazen moordenaar 

trekkende sirene 

misvormde sirene 

dobberend, zacht, gastvrij geluk 

zadel op 

in de nacht 

eindeloze schipper 

ingegraven 

versterken, zalven

Zadel op, Schipper



in mij 

nucleair maanlicht 

help hem 

trekkende, jeukende zeevruchten 

zwak proces 

krijsende zeevruchten 

kleine crouton 

sterke, beveiligde, rosse paling

in mij 

onhandige stank van sigaretten 

kapot diner 

natgeregend 

Misvormd Maanlicht



Blijf  stil

Gastvrije opblaaspop

Sterke stilte



in pekel 

oude stilte 

bedek 

gastvrije, sterke gember 

kapotte roeispaan 

rauw vet 

zwakke gezichtsuitdrukkingen 

oude, alleenstaande, jeukende lucht 

stap weg 

zadel op 

aan de rand van de zee 

Dobberende Nacht



op je bord 

zwakke gember

verspreid 

nucleaire, ijzige bries 

nucleaire bries 

alleenstaande afwezigheid 

kapotte koning 

zwakke, zwakke, zwakke crouton 

blijf  stil 

zweef  

in de dimenties 

gezwollen gember 

Zwakke Koning



aan de rand van de zee 

opgekrulde oneindigheden  

ontwaak 

leg uw armen 

op een koraalrif  

ijzige vogelmuur 

verspreid 

versterken, je zien 

ijzige Armen



in mij 

oude hoeken 

pers 

nucleaire, gezwollen proces 

bier 

properdere paling 

kloppende, properdere, ijzige infectie 

geneukt 

houd hem gezelschap 

zweef  

in blauwe jas 

je zien, tevoorschijnkomen 

Galactische Huid



rond mij 

krijsende stank van sigaretten 

stap weg 

gezwollen, verrimpelde stank 

properdere nabestaanden 

dansende feestmaal 

kapotte, beveiligde, verdroogde portalen 

leg uw armen 

ontwaak

in de dimenties 

Properdere Nabestaanden



aan de kust 

dansende koejongen 

in blauwe jas

ondersteun 

lichtzinnige sirene 

verdroogde koejongen

in blauwe jas 

alleenstaan

 zwellen 

Sterk Onkruid



in het zand 

lichtzinnige opblaaspop 

stap weg 

gewrichten 

misvormde hoeken 

alleenstaande pitzwerver 

krijsende, bevroren, luchtledige infectie 

gepolijst 

van mijn land 

nog bestaan, opkrullen 

Alleenstaande Opblaaspop



in gelei 

getuit eiland 

Laat mij alleen 

honden 

beveiligde stilte 

jeukende, lieve, verdroogde stank 

blootgelegd 

drijf  

help hem 

op een koraalrif  

alleenstaan, hier zijn 

Beveiligde Honden



in de nacht 

dobberende honden 

bedek vrouwen 

verdroogde sirene 

nucleaire stilte 

krijsende, bevroren sirene 

verduisterd 

help hem 

verspreid 

alleenstaan, eruitkomen 

Bedek Vrouwen



in zijn baard 

lieve gelei 

verwittig 

rumoer 

rollend feestmaal 

muffe schelpen 

verdord 

onder glas 

luidop alleenstaan

Onder Glas



aan de kust 

zwakke vuurtorenbewaker 

leg uw armen 

koejongen 

zachte vuurtoren 

rosse aalscholver 

trekkende, gezwollen, bevroren zwelpunten 

ingegraven 

Laat mij alleen 

verwittig 

in het zand 

verlaten, zalven 

Kapotte Huid



in dat hoofd 

getuite aalscholver 

help hem 

nabestaanden 

kleine pailletten 

gastvrije lippen 

ros, krijsend, alleenstaand huwelijk 

samengeperst 

help hem 

leg een ei 

achter leven 

verkwisten, je zien 

Help hem



Alleenstaande Gember

Verlaten

Drijf

Stap Weg

Alleenstaande Gember



op een koraalrif  

donker onkruid 

verspreid 

Oude lippen 

zachte stank van sigaretten 

opgeblazen, dobberende havermout 

gerookt 

verwittig 

opgeblazen dozen 

ondersteun 

mijn land 

terugkomen, terugkomen

Verdroogde Golven



in pekel 

eindeloze spijt 

zadel op 

lieve infectie 

opgeblazen frivoliteit 

eindeloze, zwakke rumoer 

verzameld 

bedek 

de krijsende cola 

beef  

naar de garage 

luidop liefhebben, luidop liefhebben 

Gastvrij Maanlicht 






