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Werklicht  

Daden. Vragen.
Dalen. Graven.
Daden vragen om Dader.
Vader drager.

Dagen laden met 360 graden vragen 
Dat is heet. Hoe heet is temperatuur?
Tempel Emperator Uur heet Hij is
Het uur van de heilige waarheid
Hoe heet is het?
Hoe laat is heet?
Hoe heet het als later kouder is dan vroeger?
Moeheid heet het. 
Tempera Tor of
Hoe emperator uur in zijn tempel van temperatuur?
om temperatuur vragen
Daden vragen om Dader
Schalen. Dadels.
Vragen laden.
Dalen graven.
Om Dadels vragen. Niet dralen: Dadelijk
duidelijk om Dadels vragen.
Dat dodelijke inschatten begraven.
In schatten loden schaduwen laden.
Dadelijk vragen om Dadels 
om Schaal vragen 
Om Daden Wegen om Wacht Woord Vragen 
om wachtvragen vrachtwagen laden
Om daden vragen wegen.
Ben ik mijzelf 
met mijn gedachten  nabij?

Steeds sta ik op het punt
een constellatie van handelingen te zijn
die aan zichzelf ontwaakt.

Schaats. Om Wak rijden. Rede. In zee
Schelpen inschepen:
N a v i g a t i e.  Scheer je weg.  De weg die je wil gaan.
Rijden. Wak. Schaats.
Wegscheren de weg die je wil gaan.

Steeds sta ik op één punt te worden.
Bewustzijn. Wetenschap.
Knoesten zonder sap.
Gegroepeerde barsten onder zeil zijn.
Bewaar me.

Moest ik (wit) wist weten (groen) bewust (geur)?
Moest hand (ram) vat grijpen (gras) op de kust?

Op de klok de kastijden van kastanjes.
Zwepen. Kastijden.
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Bewaar me. Bewust me.
Wis me uit wustzijn.
Wetensap. Woestijn.  
Wis was  wusteloos beginnen.
Eindeloos woest zijn  Ik ontginnen.

Spijker een kruis  -rustig-
Nagel esdoorn kroon kruin vast mij bevestig
festijn van bewustzijn.

Laat me mijzelf dragen
tot op het bot
Laat me los
melos 
Laat me lot
los
god.
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