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Dit is mijn steen.
Er liggen hier honderden stenen, maar deze heb ik gekozen.
Een goede steen, vlak bij de zee, vlak bij het land.
Op een heuvel.
Er liggen hier honderden stenen, maar deze vind ik altijd terug.
Ik vlieg naar de zee, ik ga de vissen groeten, ik eet een hapje.
Ik ga weer zitten op mijn steen, schik mijn veren, kijk naar de verte.
De ene keer naar de zee, de andere keer naar het land.
Altijd is er iets te zien.
Een boot, een auto.
Het water dat deint, het gras dat wuift. 
Zand dat opwaait.
Zo is het goed.

Dit is mijn steen. Dit is mijn leven.







Ik keer terug van  
een wandeling over het strand.
Er klopt iets niet.
Ik wil neerstrijken: 
een hagedis ligt languit in de zon  
op mijn steen.
Ik ben er zeker van: 
dit is mijn steen.

Heb jij die hier gelegd,  
staat je naam er soms op,  
is dit een ei  ? vraagt de hagedis.
Dat is allemaal niet het geval.
En toch is dit mijn steen.
Maar nu is dit mijn steen,  
verkondigt de hagedis.



En hij zegt:
Er liggen hier honderden stenen, 
en deze heb ik gekozen.
Ik heb niet zulke sterke ogen, ik heb niet zo’n verre blik, 
maar van alle stenen herken ik deze telkens weer.
Hij is warm in de zon, ik kruip er graag bovenop, 
dat is lekker aan mijn buik.



Niemand heeft mij ooit gezegd dat het jouw steen is, antwoord ik.
Het is mijn steen. Hier slaap ik en hier rust ik uit.
Van hieruit kijk ik naar de zee, van hieruit kijk ik naar het land.
Hier keer ik altijd weer naar terug, naar deze steen.



De zee ken ik niet, zegt de hagedis. 
Hoor je dan niet het ruisen?  
Het water dat komt en gaat, vraag ik.
Nee, zegt de hagedis, ik luister eigenlijk  
alleen naar insecten.
Meestal zoemen ze heel ijl, of ze brommen. 
Ik leef namelijk van insecten. 
Ik grijp ze en ik eet ze.
Met die korte pootjes, vraag ik.
Ik vang ze met mijn tong.

En hij laat me zien hoe hij zijn tong heel snel en heel ver kan bewegen.



Ik wil graag gaan zitten, zeg ik.
Er kan er maar een op deze steen verpozen, 
stelt de hagedis.
Je zult moeten vertrekken, zeg ik.
Jij moet vertrekken, beweert hij. 


