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Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
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Elke derde zondag van de maand houdt de PoëzieClub
Eindhoven haar Open Poëziepodium in Kunstcafé

Malle Abbe, Stratumseind 93, 5611 ER Eindhoven,
van 14:00-17:00 uur.

Contact: mail poezieclub.eindhoven@gmail.com
of Facebook.com/PoezieClub.Eindhoven.
Volgend podium PoëzieClub: 16 april 2017.

Literair Podium PepperPlus in De Gouden Bal: 2 april 2017.
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Helma van Hameren, Arno Kierkels, Gerwout van Lodewyck,
Hans F. Marijnissen, Pierre Maréchal, Angela Polderman, Remco Sligting, 

Max Violier en Joe Wolters.

HARTJE WINTER

Ik sta voor het raam
staar 
naar de naakte bomen
hun wirwar van takken
ineengestrengeld
elkaar omhelzend
op zoek naar wat warmte

Deze kaalheid
tovert
een schouwspel
van vele V-vormen
vertakkingen 
dichtbij de stam
overgaand in ijle uiteinden

Een abstract schilderij
Helma van Hameren

- 

vanaf vandaag bestaan enkel mijn lippen nog
bewegen, beven enkel mijn lippen nog

jouw lippen ook geïsoleerd van lijf, van leden
worden ze van top tot teen het enige dat leeft

vergeet dus
de rest van onze lijven
ze zullen gaandeweg vergaan
stilletjes vergeten worden of verstillen gaan

dus onder deze streep
worden wij
twee zwervende zoekende zoengolven
die deinen van binnenuit
die stranden willen aandoen
die mij raken

op achterkant van lippen,
mij kussen van binnenuit.
Iedere tedere tel,
elke anonieme dag,
spoelen onze lippen aan
op dat omgekeerde lippenstrand,
waarbij onze lichamen enkel nog bestaan
als eilanden, vol met zoetig zoenenzand.

(voor M.)
Arno Kierkels

-

Realiteit...
WAT IS DAT?
Vraag het niet aan deze dromer!
Die enkel overleven kan,
dankzij... z'n mooie dromen!
Te mooi, om waar te zijn!
Maarre, zijt gerust!
...daardoor, blijft die ademhalen!

Gerwout van Lodewyck

HERSENSPEL

Wat je mij toont
zijn loopvleugels.
Daar heb je niets aan
als je moet vluchten.

De vlakte reikt
tot achter de horizon.
De gedeelde schutkleur
verhult de kudde,
en dan betekent afzondering
een zekere dood.

Je moet kunnen rennen
en opstijgen.
Alle andere bescherming
is hersenspel,
niet meer dan dat.

En dan
moet je weer landen.

Hans F. Marijnissen

DODELIJK ‘VERLICHT’

Blikkend over zijn eigen verte
de Philips Lampentoren.
Icoon van de nieuwe zakelijkheid.
Een tovermagneet voor Philips-reclame
die Eindhoven tot Lichtstad verhief.

Weinig gehoord en nergens vermeld,
de levens die vele duizenden
trekvogels hier jaarlijks verloren.
Zodra zij in voor- en najaar
getrouw langs zwijgzame hemelsporen
gevangen werden
in het schreeuwend licht
van scorend zelfingenomenheid.

Van ijdele gezagsdragers; hun
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nastreven van het industriële monomane.
Die de moeder van Eindhovens regio,
degradeerde tot straatmadelief.

Pierre Maréchal

DE MEEUWEN

Meeuwen, zij zijn niet vrij.
Meeuwen, zitten gevangen
in spiegellichten.
In zilverwitte vluchten,
in de wind.
In turbulente stromen,
in vluchten die wenden
en zwichten.
Zij kunnen niet weg
in vliedende gedachten.
Zij zijn niet vrij, zoals wij.

Meeuwen schuilen in hun veren.
Vrije meeuwen gevangenen
van wind en stromen.
Zij weten niet van wat wij dromen.
Wij naakte mensen volgen spel en
regels, zelfs als wij de
winden konden fixeren.

(Gedicht als antwoord op Emma in ‘De Galvano’ van Stijn van der Loo 2004.)
Pierre Maréchal

DE ZEE

De golven bruisen
stormen die verraderlijk woeden
nemen mee die in zijn stroom vertoeft
dan: schijnbaar plotseling
loopt zij binnen op de kust

kabbelt spoelt weer rustig terug

hoe onvoorzien
is toch haar ware aard
hoe onvoorspelbaar
haar grillige natuur

Angela Polderman

NIEMANDSLAND (TUSSEN NOORD- EN ZUID 
KOREA)

Ik bereik het stille Niemandsland,
hier, in dit gebied, waar de zon doorbreekt als ik het overzie,
is de vrede geworden,
bewaard in een woud van groen,
wuivende bomen en talloze dieren, hier,
alles tezamen in een smalle strook van vredig leven,
in een gebied waar geen mens zijn schreden zet.

Stilte verspreidt zichzelf als licht over deze smalle strook op 
aarde.

En terwijl ze gaat over het fijne Niemandsland,
met zichzelve slechts als vriend,
weet ik aan de randen van deze wereld haar tegenlicht:
wapens gericht op elkaar, wapens wapens, niets dan wapens,
gericht op de kwetsbare mens...

Slechts de smalle strook van leven herinnert aan onze ware 
aard:

onderzoekende, verwachtingsvolle warme wezens,
verboden thans de lichtende strook van leven te betreden:
zijn wij onszelf echt vergeten?

Na het Noorden,
eenvoudig in haar bezieling, in haar vreugde van het Grote 

Gelijk,
en het Zuiden,
druk, overdreven,
beheerst door krachten die de hare niet zijn,

keer ik terug naar het Niemandsland,
waar de stilte trekt door de wouden,
als licht over de aarde,
met slechts de wind als onzichtbare getuige...

Remco Sligting

BLINDEN

Hoe jij daar zit
Ogen zonder licht
Met hond en hoed

Hoe jij 
Passanten
Met hun snelle pas

Meedogenloos
Met maskers
Als van was

Soms smelten doet
Max Violier 

DE KLAP

De eerste klap is geweest, gedooid, gedaan, uitgedoofd. 
Maar wat is de klap dan?
Tranen van vuur die je ogen verdrinken.
Pijnscheuten net zo scherp als de scherven van je hart, 

verstoppen elke porie, 
elke vezel, elk moment.
Alles wordt zwaar, zwart, zout en zuur. 
Alles kost moeite.
Alles is kapot.
Er is zoveel bijgekomen.
Maar er is nog zoveel meer weggegaan.
Wat blijft er dan over zeg je? De klap is toch geweest? De man 

met de hamer 
vertrokken? De oude dame gezongen? Het kalf verdronken?
Een nieuwe kans? Een nieuw begin? Een nieuwe fase nieuwe 

beelden nieuwe ideeën 
nieuwe momenten?
Nee.
Eerst is er tijd.
Geduld
Wachten
Wachten
Wachten. Op de volgende klap.
het zonlicht verblind
doet ons even dromen

Joe Wolters
Redactie: Hans F. Marijnissen
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