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nederland

de overkant. Gespannen web op het oppervlak waar je beestjes in vastraken. Barsten waardoor het ademt. R,G en B schijnen doorheen je venusgordel, je

essentiële ruimte tussen je hand en je mond
verplaatsing 22 maart 22:00

dagen gewerkt in het land tussen je
vingers
op de ringweg
het koele van je wang voelt als
je bedrijf toevoegen
de plakkerige laag op een videoband

vingerafdrukken op de rand van het bed
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