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De bergen z i jn  gr i j s

De bergen zijn grijs. De lucht is turkoois. De lucht is geel. De bergen zijn grijs. 
De lucht is turkoois. Het zand is geel. Bruine rotsen kijken uit over de vlakte. 
Een plukje begroeiing zweemt als een eiland in de verte. Paarden stuiven weg. 
Twee beige stofwolken. Mannen gekleed in helderblauw. Drie cowboyhoeden. 
Een tak van een boom golft zich als een slang. De lucht is geel. Het zand is 
geel. De lucht is turkoois. De grond is turkoois. De bergen zijn lila en grijs. 
Een groene cactus staat op groen gras. In de verte staan bruine cactussen op 
een strook bruine grond. Een grote witte wolk hangt achter een cowboy. Een 
man met een geel sjaaltje. Een groene fles op tafel. Twee groene glazen en een 
groene lamp. Blauwe rook van een sigaar vormt zich als een bergmeer gezien 
vanuit de ruimte. Het blauw werkt zich in de bruine wand. Drie mannen met
gele sjaaltjes. Zes blanke cowboyhoeden. Drie lichtblauwe broeken in donkere 
laarzen. Paarse palen. Blanke hoeden. Het zand is geel. Groene figuurtjes 
trekken door het gele zand. De bergen zijn paars. De lucht is geel. Plukjes 
begroeiing ontspringen aan okeren vlakte. Drie mannen met gele sjaaltjes. 
Een bruine fles. Twee glazen. De wand is groen. Een blauw wagenwiel. Een 
blauwe hoed ligt gekanteld op de grond naast een geweer. De nacht is paars. 
Blauwe geweren liggen in een houten kist. Drie mannen te paard verschijnen 
uit een witte wolk. De lucht is ziekelijk geel. De wolken zijn mager en zwart. 
Een geweer wordt afgeschoten. De bergen zijn grijs, blauw en violet. De lucht 
is geel. De grond is groen, de bergen zijn groen, de lucht is groenblauw. De 
paarden zijn bruin. Een paard is blauw. Drie stofwolken op groene vlakte. 
De nacht is blauw en zwart. Huifkarren en paarden steken een rivier over. De 
rivier is blauw. Een paard arriveert in een stofwolk. Het gras is ziekelijk groen. 
De nacht is paars en zwart. De ochtend is oranje. Een trompet wordt geheven. 
Het gras is geel. De lucht is geel. Een boom draagt twee gele bladeren. Een gele 
handdoek raakt de wang van een blank gezicht. Een Indiaan te paard draagt 
een paarse bandana. Een vlucht vogels vliegt zwart op. De lucht is strak blauw 
met in de verte twee witte lijnen. Een vlucht vogels vliegt zwart op. Het zand 
is oker. De rotsen zijn bruin en oker. Vogels zijn groen in de blauwe lucht. 
Een man in een blauw hemd met witte bretels knielt neer. Een vlucht vogels 
zwart in de blauwe lucht. Een man te paard verschijnt uit een wolk. De rotsen 
zijn lila. Een Indiaan te paard staat paars naast een bleekblauwe rivier. Een 
Indiaan heft zijn arm. Groene huifkarren. Twee cowboys tekenen zich af in 
het zwart van de voorgrond. De rotsen zijn lila. De rotsen zijn paars. Groene 
huifkarren draaien in een halve maan naast slapende bruine figuren. Een 
Indiaan met een ooglap zit op een paard met wit haar. De rotsen zijn oranje, 
violet en grijsblauw. De paarden zijn zwart in de nacht. Een man met rood 
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haar en een rode snor zit op een rode rots in de rivier. Een groene veldfles. De 
lucht is indigo. Boomstammen en bladeren steken zwart af tegen de lucht. Een 
Indiaan met een ooglap draagt een paarse bandana. Een kale boom gebaart op 
een verlaten vlakte. De maan de witte maan hangt achter een tak. In de verte 
lichtgroene heuvels. De nacht is roodgrijs. Een roodgrijze nacht. Een paarse 
bandana over blauwzwart haar. Een pistool. Zwarte vegen in de lucht. Een man 
ligt op rotsachtige bodem. Een vuur strijkt op. Een kale boom gebaart vuur op 
een rotsige vlakte. De maan de witte maan hangt achter een tak. De rotsen zijn 
oranje. Helgeel klinkt geel op in de nacht. De grond is lichtblauw. De paarden 
zijn bruin. Een Indiaan met een ooglap. Lichtblauwe wolken dwarrelen aan 
de hoeven van twee paarden. Het zand is geel. Gele wolken dwarrelen aan de 
hoeven van twee paarden. Groene huifkarren. Blauwe bergen. In de blauwe 
rivier kringelt een lijn van wit. De schaduwen zijn zwart. In de blauwe rivier 
zwarte vegen en witte vegen. De rotsen zijn oker. De lucht is oranje. De lucht 
is lichtgeel. Een kale grijze tak steekt uit een pluk groen gras. Kasteelvormige 
rotsen rijzen in de verte voor violette bergen. Over de vlakte ligt een okeren 
wolk. Indianen verschijnen uit okeren wolken. Kale bruine takken. Witte 
vegen in een rivier. De lucht is oranje. Witte langgespreide wolken hangen in 
de oranje lucht. Een okeren wolk ligt voor een zwart rotsgebergte. De nacht 
is zwart. Een grijze wolk achter een bruin paard. Grijze rotsen. De lucht is 
oranje. Witte wolken en zwarte wolken hangen wijdgespreid in de oranje lucht. 
Enorme hoge rotsen steken zwart in de oranje lucht. Een rood wolkje hangt 
naast een revolver. Een Indiaan in een rood hemd. De lucht is lichtblauw. In 
de verte een berg violet. Een grijs wolkje hangt naast een revolver. Vraagtekens 
hangen in het wit. Een grote oranje wolk stijgt op. Hoofden in het lichtblauw 
van de lucht. Het zand is geel. Een vraagteken hangt in het wit. Een geweer 
blinkt lichtblauw. Achter een hoofd een lichtblauwe streep in het wit. Een 
oranje trompet. De rotsen zijn oker en violet. Een man in een blauw hemd 
houdt een lichtgroene fles in zijn hand. Een grijs wolkje naast een revolver. 
Een indigo rots. Okeren wolken achter twee hoofden. Lichtokeren wolken 
ontstijgen aan de hoeven van bruine paarden. Rode rotsen naast een blauwe 
rivier. Witte strepen door de blauwe rivier. Een lichtblauw wolkje naast een 
geweer. De rotsen zijn oker en oranje. Het water springt op. Grijze rook. Een 
Indiaan met een rode bandana heft een bijl. Grijze rook naast een vat buskruit. 
Okeren en bruine wolken. Lichtblauwe wolken. Vallende keien. Okeren rotsen 
en violet puin. De nacht is zwart. Een vuur gloeit. Twee Indianen met rode 
bandana’s. Een oranjerode wolk achter een Indiaan. De nacht is zwart en 
indigo. Het zand is ziekelijk geel. Gele wolken rond paarden en huifkarren. 
De lucht is blauw. Het zand is geel en oranje. Witte wolken in de lucht en aan 
de grond. De vlakte is oranje, lichtgroen en geel. Zwarte grashalmen steken 
uit lichtgroen. Het gras is violet. De lucht is rood. Zwarte, violette en roze 
wolken raken gele grond. Zwarte vegen in de lucht en in het gras. Een kale 



38

boom zwart en blauwgrijs. Vraagtekens staan in het wit. Een heuvel is rood. De 
hoeden zijn wit. De wolken zijn oranje en violet. Rode plekken op het ziekelijk 
gele gras. Violette wolken boven het rood. Vlammen op een lichtgroene 
huifkar. Rode vlammen op een groene prairie. Violette wolken en de 
paarden bijna zwart. Blauwe letters levensgroot te midden van bruine wolken. 
Lichtblauwe wolken met strepen van regen. Strepen van regen en strepen van 
gras. Huifkarren bij een fort. Een Indiaan in zwarte schaduw gehuld in een 
omslagdoek. Okeren wolken aan de grond. Twee olielampen op een tafel. Een 
Indiaan met een rode bandana. Een Indiaan met achter zich zwarte schaduw 
op een houten wand. Twee olielampen op een tafel. Witte sigarenrook vormt 
zich als een bergmeer gezien vanuit de ruimte. De wand is oker met zwarte 
vegen. Een Indiaan staat in de zwarte schaduw van een houten gebouw op 
straat. Witte sigarenrook vormt zich als een bergmeer. Buiten het raam hangt 
de nacht zwart en indigo. Twee olielampen op een tafel. De wand is oranje 
met zwarte vegen. In het straatje zit een man met rood haar op de grond tegen 
een houten wand. Een man rent een deuropening uit. De opening is geel. De 
grond is lichtblauw. De schaduw van een krukje valt op de grond in de vorm 
van een Chinees karakter. Geel water springt op uit een houten ton. Een bruin 
paard draagt een gele staart. De lucht is oranje. De lucht is oranje. Een halve 
zon ligt op de vlakte. Zwarte lijnen stralen uit een halve zon. Oranje wolken 
ontspringen aan de hoeven van de paarden. Een distel rijst zwart uit de vlakte. 


