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fietstocht texel 
 
de avond richt zich nu 
zwijgzaam op 
de daghitte smeult na 
in luwe hoeken maar nog 
dorstig is het land 
de huiden schijnen rood achteraf 
 
de dijk en wadgeur van vandaag 
schelpenstrook en schuin ging 
het rechts van ons 
scholeksters in driftig kijven 
verwaaide duintoppen en 
een nog niet versleten gang 
langs de randen van 
het eiland 
uitgevlakt de landerijen 
met droog stro en 
slaperig de dorpen 
 
wat ik zag herkende ik uit 
vroeger dromen 
een geurend geluid van licht 
het pad 
ondergaat mij gelaten 
en zonder weerzin 
mijn blik is een weergekeerd woord uit de tijd 
 
nu is de avond volledig 
en stilaan stapelt zich 
de koelte rondom mijn blad 
 
het was een dag 
vol warmte 
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ruggelings 
 
ruggelings 
de windvlaag 
in een cirkel 
gaat het eiland om 
op gehuurde fietsen 
 
geuren wad 
en bedijkt het land 
erachter stil de halmen 
vlak het versneden gras 
 
kleuriger de wangen 
blozend in hun zomerstand 
in blauw de weerkaatsingen 
van het genoten landschap 
 
het pad kronkelend 
zijn grijs kiezelt hardop 
onder mijn banden 
een waardige wolkenmuur 
lucht mij op 
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er gaat vandaag 
 
er gaat vandaag 
op het strand 
een zomerse schaarste 
onbedekt onze huid en 
de bewegingen gaan 
langzaam 
het dunnere bloed klopt 
in mijn slapen 
 
uit het zuiden ritselt 
de bries 
glimmend warm blijft echter 
mijn vel 
 
de golf verfrist 
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avondeten 
 
de geuren van 
pannenkoek 
verraden het eiland 
het wad trekt 
achter de dijk 
het spel in de  
avond 
het stapelbed vreemd warm 
 
de zoute avondwind rondom het huis 
kruipt door de schemering 
 
morgen gaan we fietsen langs de dijk 
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 cirkels 

 
opnieuw heeft het 
eiland zijn cirkelgang 
gereden 
schelpenpad zeeluchten 
laag opzij de vloedlijnen 
en stil geniet 
ik ons pad 
hellend het dijkgrind 
het rode hoofd stilaan uitgeteld 
 
betrokken landschappen 
verschuilen zich in zomers tempo 
 
de avond nu 
is stil gevallen 
in terugblikken achteraf: 
 
het beloofde land heeft 
zijn woorden tastbaar 
waargenomen 
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gewonnen dagen 
 
de veerboot kolkt zich rond de keien 
in winterkou de verwachte komst 
 
de ijsnacht verspreidt 
moeiteloos zijn sterren 
de vuurtoren straalt over vochtig wad en vloedlijn 
 
dwalend tussen 
duinrand 
en poolster overspoelt een zwaar duister 
het verloren pad 
achteraf weergekeerd lichten kaarsen hun vlammen 
het genieten trilt tot in mijn aderen 
 
sprekend in een gelijke taal 
ons overdadig genieten 
het vlak in vers wit strekt zich 
tot een hoogte van wolken 
het strelend landschap verstilt meermalen ons woord 
en gedempt gaan eerbiedig de stappen 
 
weemoedig en aarzelend wissen etmalen hun uren 
de tijd haast zich in onbegrepen ongeduld 
 
het hoofd vol winterlandschap en besloten avondstemming 
voedt mijn rustvol denken 
 
de veerpont schuift uit zijn stroming 
in winterweer het gevreesd afscheid 
 
het eiland echter 
laat zich niet los 
de gewonnen dagen zullen zich herhalen 
het genieten heeft zich opnieuw  
standvastig in mij genesteld 
 
 

 


