
Over De hOrizOn

Reisgedichten
van

sanatan de jongh swemeR

De Sneeuwstorm

Sanatan de Jongh Swemer is zijn hele leven 

op reis. Hij was ondermeer stuurman bij de 

Grote Vaart en ontwikkelingswerker in het 

Nabije- en Verre Oosten. Maar ook in het 

Westen kijkt hij over de horizon. Van zijn 

tochten keert hij steeds weer terug naar 

Amsterdam, de stad waar zijn avontuurlijke 

geest zich thuis voelt.
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In de Orient
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KABULRIVIER     (Afghanistan)

Koel
Gescheiden door een boom
Van de hete zon
Aan de Kabulrivier

Man
Aan de overkant
Sjouwend achter ossen
Ploegt zijn land

Hoe is zijn leven?
Wie is zijn god?

En tussen ons
Eeuwig stromend water         
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NOMADEN     (Afghanistan)

Met geweer
Kromme dolk
En trots
Loopt de man

Met goud                       
In de vlechten 
En een stok
Loopt de vrouw

Met kind           
Op de rug
Blote voeten
Loopt het kind 

Met tent
En kippen
Op de bult
Loopt de kameel

    >
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Met lammetjes
In een zak
En stro
Loopt de ezel

Woestijngras
Etend
En keutelend
Loopt het schaap

Generatie
Na generatie
Na generatie
Na generatie

GOUD    (Varanasi)

De naakte bedelaar
Ligt hongerig
Op de trappen
Van zijn tempel
Met het gouden dak
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RIJST MET CURRY    (Varanasi)  

Ik at
Toen de bedelaar kwam
En zijn stompje zwaaide
Boven mijn rijst
En dus gaf ik iets

Ik at nog steeds
Toen vijf bedelaars kwamen
En hun stompjes zwaaiden
Boven mijn rijst
En weer gaf ik iets.

Nog at ik
Toen tien bedelaars kwamen
En hun stompjes zwaaiden
Boven mijn rijst
En ik gaf ze mijn bord 




