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var bijvoeglijk naamwoord = bvnwn[Math.floor(Math.random()*bvnwn.length)];

lichtzinnige
lieve
luchtledige
misvormde
muffe
nucleaire
onhandige
opgeblazen
opgekrulde
oude
properdere
rauwe
rollende
rosse
sterke
trekkende
verdroogde
verrimpelde
vette
zachte
zwakke
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door

het

hart

rauw

gepekeld

melig zuur

opgekrulde

liedjes

je zien

dubbelzien



in zijn baard 

verdroogd bier 

knip 

antieke, antieke gelei 

krijsende komeet 

oude nabestaanden 

onhandig zuur 

ondersteun 

knip 

door de poorten 

galactische snaren 

verzameld 

je zien poolen



naar de garage 

beveiligde zalven 

ontwaak 

lieve baby 

ontwaak

properdere schelpen 

verwittig 

duw 

op je bord 

opgekrulde staart 

afgeplat 

zadel op 

je willen zien



in pekel 

opgeblazen kip 

leg uw armen 

diepe, verdroogde 

zeevruchten 

galactische baby 

kloppende kip 

alleenstaand zuur 

lief, oud, alleenstaand zuur 

ontwaak 

in gelei 



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 



alleenstaande gember 
verlaten 
drijf
stap weg



in het punt 

nucleaire pailletten 

stap weg 

trekkende horizon 

vette rijbroek 

opgeblazen geluk 

onhandige, trekkende, verrimpelde crouton 

beef 

zadel op

krijsende huid 

afgeplat 

drijf 



rond mij 

kwistig vet 

zweef 

krijsende, luide spijt 

beveiligde frequenties 

gezwollen gelei 

zwakke, vette, onhandige zeevruchten 

leg uw armen 

bedek 

door de poorten 

stap weg 

terugkomen, eruitkomen



in mijn schoen 

zwak vet 

beef 

bevroren, trekkende groep 

nucleaire frivoliteit 

onhandig pluisje 

opgekrulde stank 

verrimpelde, lichtzinnige, zwakke schelpen 

drijf 

duw 

in de dimenties

gezwollen zoon 

getuite gelei 

verduisterd 

Laat mij alleen 

opkrullen, verkwisten 



in mijn schoen 

eindeloos geluk 

laat mij binnen 

zwakke, onhandige muur 

dobberende nabestaanden 

opgekrulde rijbroek 

onhandige kip 

lichtzinnige, trekkende, eindeloze mannequin 

houd hem gezelschap 

duw 

in mijn schoen 

jeukende baard 

beveiligde pailletten 

samengeperst 

help hem 

hier zijn, terugkomen 



in rode jas 

galactische huid 

beef 

alleenstaande, lichtzinnige rijbroek 

alleenstaande jullie allemaal 

ijzige supernova 

kleine rijbroek 

verrimpelde, kloppende, 

dobberende opblaaspop 

pers 

laat mij binnen 

door de poorten 

verdroogde Ford 

opgeblazen perimeters 

natgeregend 

houd hem gezelschap 

alleenstaan, terugkomen 



door de poorten 

muffe God 

pers 

trekkende, sterke kip 

donkere golven 

gezwollen worst 

onhandig proces 

jeukende, verrimpelde, kleine gember 

verwittig 

drijf 

in het punt 

muffe staart 

jullie allemaal , gezwollen

verplaatst 

blijf stil 

verkwisten, zalven 



door de poorten 

ijzige frivoliteit 

verwittig 

muffe, zwakke bijenkorf 

nucleaire vrouw 

properdere zeevruchten 

galactische eiland 

getuite, rauwe, verrimpelde gember 

knip 

pers 

in de dimenties 

kleine rijbroek 

onhandige vrouw 

gepolijst 

beef 

alleenstaan, terugkomen 



in het zand 

rauwe lippen 

verwittig 

beveiligde, kleine frequenties 

sterke baby 

beveiligd pluisje 

rauwe feestmaal 

oude, properdere, zwakke crouton 

zweef 

borstel 

op een koraalrif 

opgekrulde soep 

opgekrulde sap 

verzameld 

borstel 

terugkomen, nog bestaan 



in het zand 

verrimpelde vrouw 

verspreid 

zwakke, lichtzinnige dimenties 

galactische uw muur 

properdere supernova 

eindeloze vrouw 

dobberende, lichtzinnige, luchtige 

lucht 

drijf 

laat mij binnen 

op je bord 

gezwollen golven 

muffe staarten 

gerookt 

tarten eruitkomen



eertijds 

lieve moordenaar 

zweef 

luchtledige, rauwe bommen 

oude afwezigheid 

kloppende vogelkooi 

nucleaire oneindigheden 

oude, sterke, lichtzinnige soep 

drijf 

leg een ei 

in de nacht 

kloppende zuur 

lichtzinnige vuurtorenbewaker 

verplaatst 

drijf 

stinken, alleenstaan 



achter leven 

diepe geluk 

pers 

galactische, getuite coca-cola 

muffe aalscholver 

zachte zeevruchten 

donkere mannequin 

dobberend, misvormd vet 

pers 

laat mij binnen 

aan de rand van de zee 

beveiligde frivoliteit 

nucleaire idee 

verlaten 

borstel 

willen, luidop liefhebben 



in het zand 

getuite horizon 

zweef 

ijzige, alleenstaande moordenaar 

misvormde golven 

lichtzinnige zwelpunten 

gastvrije staarten 

verdroogde, lieve, zachte coca-cola 

Laat mij alleen 

ontwaak 

van mijn land 

lieve groep 

luchtledige gelei 

verduisterd 

stap weg 

tarten, je zien 



in het zand 

eindeloze huid 

beef 

kapotte, galactische science-fiction film 

muffe koejongen 

muffe staart 

luchtledige gelei 

vette, sterke, nucleaire roeispaan 

pers 

Laat mij alleen 

in mijn dorp 

rosse vuurtorenbewaker 

nucleaire bries 

gerookt 

houd hem gezelschap 

bevriezen, zalven 



in mij 

rosse lippen 

Laat mij alleen 

opgekrulde, rauwe glimlach 

dansende komeet 

dansende vacuüm 

galactische rumoer 

opgeblazen, opgeblazen, feestmaal 

pers 

laat mij binnen 

in mij 

bevroren sirene 

properdere gember 

samengeperst 

leg een ei 

je zien, bevriezen



in mij 

nucleair maanlicht 

help hem 

trekkende, jeukende zeevruchten 

zwak proces 

krijsende vacuüm 

kleine crouton 

sterke, beveiligde, rosse paling 

stap weg 

verspreid 

in mij 

onhandige stank van sigaretten 

kapotte diner 

natgeregend 

leg een ei 

alleenstaan, terugkomen



in mij 

kleine God 

drijf 

properdere, rosse baard 

opgeblazen moordenaar 

trekkende sirene 

misvormde sirene 

dobberend, zacht, gastvrij geluk 

leg een ei 

zadel op 

in de nacht 

eindeloze schipper 

ingegraven 

beef 

versterken, zalven



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 

opgekrulde absess 

gastvrije wasserettes 

gepolijst 

houd hem gezelschap 

hier zijn, nog bestaan



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 

properdere paling 

verplaatst 

beef 

alleenstaan, alleenstaan



aan de rand van de zee 

opgekrulde oneindigheden 

borstel 

muffe, onhandige groep 

gastvrije rumoer 

eindeloze golven 

kleine rijbroek 

ijzige, lichtzinnige, vette gember 

ontwaak 

leg uw armen 

op een koraalrif 

kwistige zuur 

ijzige vogelmuur 

geneukt 

verspreid 

versterken, je zien 



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 

misvormde stank 

bevroren pekel 

verduisterd 

zweef 

je zien, versterken
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