
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 23 april 2017, volgnummer 002

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: 21 mei.
Extra voorjaarspodium: woensdag 3 mei 12:30-14:30 in de
Bibliotheek Eindhoven, De Witte Dame, Emmasingel 22.

Literair Podium PepperPlus in De Gouden Bal: 7 mei 15:00.
Poëzie in ‘t Hazzo, Trolliuslaan7, Waalre: 14 mei 14:00.

In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Jan Eikelenboom, Helma van Hameren, Bianca Hazenberg,

Doeko L., Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Angela Polderman,
Remco Sligting en Max Violier.

TOPSECRET

het gebeurde
ze spraken er niet meer over

wat gebeurde
was gebeurd
in een ver vreemd land
in een verre vreemde jeugd

zo vreemd als hen dat land was
zo bekend klonk hen
het gezamenlijk zwijgen
het gezamenlijk vermijden van
het al te pijnlijke

soms
in een droom
kwam dat land heel dichtbij

venijnig naderde het
de werkelijkheid van het ontwaken

ze kenden het land
en ze hielden het geheim

de naam van dat land
was de naam van hun daden

Willem Adelaar

GEEN MENS

Geen eten
Geen thuis
Geen weg
Geen terug

Geen geld
Geen huis
Geen deur
Geen raam

Geen vriend
Geen uitzicht
Geen toekomst
Geen idee

Geen paspoort
Geen recht 
Geen stem
Geen bestaan

Geen welkom
Geen aankomst
Geen vertrek
Geen tot ziens

Geen heden
Geen verleden
Geen woord
Geen verhaal

Geen mens
Geen hond
Geen hart
Geen ziel

Jan Eikelenboom

DE KRANT

Elke dag de krant lezen
dat is een hele klus
er staat zoveel in
dus:
de stofzuiger buiten gebruik
een overvolle wasmachien
de tuin een grote puinhoop
en door de ruiten
is niets meer te zien

wel even tijd voor een bakje koffie
lekker vers gezet
geschonken in een vies kopje
een kniesoor, die daar op let 

hé, de bel gaat, potverdorie,
wie kan dat nou zijn
weg met die visite
de krant is veel te fijn

vlug vluchten naar de keuken
tjee, wat staat het aanrecht vol
terug naar de kamer verder lezen
ook al slaat, door al dat nieuws
je hoofd op hol

Helma van Hameren

WEDERGEBOORTE

ik verzwijg het binnen
verlangend naar de witte
glinstering van wedergeboorte
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van jaren die zacht weggleden

waarom wacht de verbeelding
op draden gedrenkt in het paradijs

is er een remedie
om niet verbonden te
blijven met verlies

of jagen de zilveren uren
tegen de wijzers van de klok in
terug naar de zomer van hunkering

mijn lippen blijven schreeuwen
om de liefdevolle mond van jou
te kussen in eeuwig beminnen

Bianca Hazenberg

DIEPZIN

Mollen zijn verdomd begraafd,
maar als ze elkander tegenkomen
voelt er één zich vaak belaagd
om het woelen in zijn dromen.

Doeko L.

WANEN EN ZINNEN

Ze hebben geen verband
of soms wel.
Zin in een potje wanen
lijkt onzinnig.
En wanen zijn
lang niet altijd
veronderstellingen ook
inbeeldingen.
Soms kun je er iets mee
als van Gogh
of Hans Vlek.
Soms is een ziekte 
niet eens zo gek.
Dan bloeit kunst of
hoogmoed als waan.
Wanen manipuleren zintuigen
anderen laten mensen
in de waangedachten, iets
is goed of niet goed.
De zin hiervan is dat ergens
iemand er baat bij heeft.
Het begint nogal kapitalistisch
met verkooptechnieken.
Ach ja, de waan er beter
van te worden...

Pierre Maréchal

WARTAAL

Tot hij het wiel uitvond
van volkomen leegte,
van absolute absurditeit,
struikelde hij voortdurend
over greppels van vergissingen,
littekens van verwondingen
en verhuisdozen vol spijt en schuld,
zijn ziel als steenkool.

Hij doorkruiste het hart van de zon
en stortte neer onder ons,
maar anders, heel anders,
een ruwe diamant.

Na die geslaagde poging
de wereld te omzeilen
sprak de dichter als vanouds wartaal,
en werd begrip het begin van zijn einde.

Hans F. Marijnissen

KREET

Wanneer de kreet
weer nieuw lijkt
maar wanhopiger
dan eerst
wordt hij
toch nooit verstaan

de andere dagen ingeluid
met vuur en licht
worden ouder dan gedacht
tonen hetzelfde gezicht
het gaan is gaan
naar andere verten

die onbereikbaar zijn
nauwelijks te zien
het ritme van de tijden
is helser dan voorzien

Angela Polderman

HA NOI (IN VIET NAM)

Een wezen uit een andere wereld,
een droom om in te verdwalen,
terwijl zachte briesen je omgeven,
gaande doorheen haar kleurige lanen.

Sluiers van licht,
het zingt over haar wateren,
als spiegelde zich in haar iets van het bovenaardse...

Remco Sligting

DE MUZE

Mooie muze vrouw, een van de negen namen
Van gezusters in de Kunst en Wetenschap
Leer in Poëzie ons te bekwamen, Godin
Inspireer ons in het dichterschap
 
Beziel ons met uw vuur in elk woord, in elke zin  
Zelfs in elke letter die het wit papier beroerd
Laat de vlam van onze hartstocht vlammen
Dat onze vurige pen het blad verschroeit 

Ontsteek daarom in ons een laaiend liefdesvuur
Voor u, de muze van de Poëzie en Literatuur
Uw bezieling voor altijd in ons hart gegrift
Dat onze liefde brandt in elk geschrift

Max Violier
Redactie: Hans F. Marijnissen
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