
DAG X



Ik gebeur iedere dag
- Sonja Prins



P A P I E R E N  T I J G E R

DAG  X
ANNE  P I L L EN



I n houd

omweg 16
lijnenschrijfsel 17 
platgeboorte 18
asbloem 19 
luchtaanval 20 
buurhond 21 
gloeiogen 22 
fluisternis 23 
huisschilfers 24 
binnentonen 25 
hommelzwart 26 
ekelpluis 27 
binnenjas 28 
gedoofde vulkaan 29 
dierlap 30 
cactus 31 
duifvlucht 32 
zwamvlam 33 
chemokuur 34 
gewoon gek 35 
lieve losse eindjes 36 
karkas 37 
aan de randen van mijn tijd 38 
nachtzweet 39 
ik ben een trekpop 40 
logo 41 
schrijfhut voor jong talent 42 
carrousel 43 
ik draai rondjes 44 
dwar 45



wind in mijn gezicht 46 
lucht 47 
vrijheidsverlangen 48 
reCreatie 49 
lieve ronde liefdescirkels 50 
vleermuisverlangen 51 
cheMoe 52 
ik dobber op zeeën van tijd 53 
gedachten 54 
vraag 55 
stop! 56 
alles gaat door 57 
herhaalverhaal 58 
navelklem 59 
abrupt vervroegd pensioen 60 
zoals zwanen 61 
droomvlucht in traplift 62 
houdingsvermogen 63 
terminator 64 
douchekruk 65 
mimische octopus 66 
vreemderik 67 
onzichtbare leiband 68 
zandligger 69 
doornroosje 70 
alleen met oma 71 
alleen met oma (2) 72 
alleen met oma (3) 73 
de moeder 74 
dag X 77



16

omweg

stuk en uitgedroogd

zorgvuldig bijeengehouden 

uitvalsbasis

speurtocht naar mooi uitzicht

alleen te bereiken

langs blaffende hond

blind onderzoek

onverwachte plaats

ik stamel, ik schamper, ik sprenkel

vind terug

mijn territorium van humus

na een lange omweg



17

l i j n en s ch r i j f s e l

uitkijkend over weilanden

lopend over lijnen

louter poppetjes en beestjes

onderdeel van een langzaam 

stil schouwspel

van polderleven

door een enkele schreeuwmeeuw

verstoord



18

p l a tgeboo r t e

plompverloren en kwetsbaar

op een vermolmde oude plank 

kapotte schillen, een bloederige stank 

onvolgroeide vogelkuikens

toonbank in bos

uitdagend bungelend 

van ei en god los




