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ei

de wind
zand
scherp gras
en dan,
in een kuiltje

een eieen ei
glad
glanzend
groen-bruin met wit

stil.....!

krrrrak!



meeuwtje

open breekt het ei

een helft links
een helft rechts

een nat meeuwtje
stap - wiebel – stap

de wind blaast hem om
de wind blaast hem droog

pluizenbol
zoekt kleuren
vangt geluiden
voelt zand
ruikt zee
proeft zoute wind



vliegen!

de hele dag
blauw de lucht
koud de wind

en het water?

kijk
de kleuren van de zee

blauw speelt met groen



strand

ruisende golven
ritselend zand

wat is een strand
zee – land?

smaller wordt het strand

zoek de schelpen
kleur bij kleur

en kijk

het water zakt
en zee wordt land

wat is een strand?



avond

vandaag voorbij
rust wat
ogen toe
en kijk

vandaag komt terug

golven en schelpengolven en schelpen
zee en strand
water en lucht
de kleuren ruisen

maar nu
ben ik moe
zo moe...



storm!

golvenkoppen schuimen
wolken – lange strepen

vliegen is buitelen
de wind helpt je omhoog

een stukje zon
valt op de grijze zee
en kleurt haar groen

donkere wolk
woeste zee
storm!



vuurtoren

hoog en eenzaam
bolle kop – één oog
dun lijf
rood-met-witgeverfd

vuurtoren staat
recht
sterk
zwaar

avond

vandaag voorbij
rust wat
en kijk: vuurtoren staat
het grote oog
kijkt rond
recht
sterk
licht



krab

poot en grijper
schaal en schaar
een krab is eten

vang en kraak
hap en slik
een krab is eten

maar pas op
voor poot en schaal en schaar!



wolken

witte wolken zeilen zacht
voorbij
mee te gaan
op zo’ n hoog wit schip

dolfijn

staan op het water
spetterenspetteren
kwetteren
achteruit schateren
dolfijn
glimmend en grijs
roze bek met
blinkend - witte tanden

speel met mij
totdat  de zee
zo grijs weer is als jij



avond

vandaag voorbij
stil
luister
hoor je het weer?
de krabbenschaar klikt
dolfijngesnaterdolfijngesnater

ogen toe

wit
de hoge wolkenschepen
de krabbenschaal
de tand van de dolfijn



nacht

donker
fluweel en donkerblauw de nacht
sterren – verdwaald
wat zoeken ze?

hé maan,
heb jij jezelf wel eens gezien?
een stuk uit je lijf
gevallen, kapot?
halve ster?

je krimpt – je groeit

ben je ver weg?

ik vlieg naar je toe
maar
ga ik links, dan schuif jij op
vlieg ik hoog, dan stijg jij mee
ben je zó ver?
hé maan...



vlieger

gele vlieger
geel als het strand
vast aan het touw

rood en paars en groen
schieten staartenstrikken door het blauw

ik dans met jou
vlieger

je ogen kijken
mij aanmij aan

ik zit op je neus!
maar
je duikt
je duikt steeds weg

vlieger
blijf toch staan



avond

blauw
wordt paars
wordt rood met geel

de zee bloost mee
in een lichte streep
van rood en goud

rood
wordt donkerpaarswordt donkerpaars
wordt zwart met gouden stippen

sterren
geen maan

avond
vandaag voorbij

rust wat
ogen toe


