
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 25 juni 2017, volgnummer 004

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: Malle Abbe, 16 juli 2017
Literair Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 3 september 2017

Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre: 10 september 2017
In deze dubbele aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Jacob Bisschops, Christine Bulcke,
Hans Daalmeijer & Bianca Hazenberg, Julius Dreyfsandt zu Schlamm,
Jente van Eck, Jolies Heij, Adrie Hogenhorst, Marijke Hooghwinkel,

Bob Kalkman, Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen, Pierre Maréchal,
Hans F. Marijnissen, Kees van Meel, Remco Sligting, Gérard Vromen en

Cor van Welbergen.

ALEPPO, JUNI 2017

elk zaad is een verlangen
(Kahlil Gibran, Syrisch dichter, geboren Chalil Djoebraan)

na de laatste gevechten
wordt het plots herfst
dragen huizen inslaggaten
als zomersproeten
rijpen op velden
kruizen aan veldranden

verzamel het zaad

wie eenzaam is
leeft alleen tussen doden
die herinneringen laten ontwaken
- aan bomen hangen olijven
zo groot als babyknuisten

Ingo Audenaerd (sunset)

MOOIE DAG

Jij en ik zijn
Een ansichtkaart 
Een vergezicht
Een toegewuifde zucht

Wij zijn eilanden bij vloed 
Bij eb onvolledig
Figuranten aan de horizon
Een hemelsblauwe lucht

Jij bent een bloem
Verloren in de berm
Ik een entreestempel
Op een ingezeepte handrug

Jij en ik wij zijn
Een zeldzame lach
Een herinnering aan
Een mooie dag

Jente van Eck

IK ADEM

het is niet
de laatste adem

het is
de zoveelste

ik adem
door mijn neus in
en
door mijn mond weer uit

ik breng mezelf
aldus
tot rust

een tijdelijke rust
Willem Adelaar

WOORDEN BOREN ACHTELOOS ALS ZOMERZON

het is de tijd voor opwaaiende jongens op slippers
hoe ze hun schuimende lokken de vrije loop laten!

en poëzie op hun blote ruggen tatoeëren
vandaag is het volop heupbroekendag

laat de lome nachten in kloostertuinen
om in kruisgangen in krioelende stenen te knijpen

de verkreukelde rokken van playboypriesters
hoe zelfs de meest frigide dienaar de benen ontbloot

als ik zeg, je laat zo achteloos woorden vallen
maar hij is te lui om ze op te rapen

en ook de overste die normaal gesproken alle ordenamen 
schrapt

wegens over tijd is zwanger van papaver

alles wat nog bloeit, viert dit midlevensfeest
terwijl ik de verloren woorden wied

die tussen de nerven als onkruid opschieten
het was vast iets onbedachtzaams wat ik zei

dat ik wakken hakte om de dooi te bespoedigen
dat ik vergeten was hoe zon aanvoelde en de zomer

tussen ons nog niet ontloken 
Jolies Heij

IK ZIE JOU STAAN IN EEN GEHAAKTE BRUIDSJURK

het geeft niet 
dat ik onzichtbaar 
dat wat rond is een steen is
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het ijs waar ik doorheen kijk
zonder spiegelbeeld
alleen
diepe verten

ik bal mij samen
escaleer in een vuurspuwende woede
die uiteenspat

ik zie je staan 

in een beige gehaakte bruidsjurk
kijk jij mij aan

Marijke Hooghwinkel

DREAM

ik schenk mijn glas nog eens vol.
niet zo een waar je diep in kijkt
en dat bij leegte het lijf draagt van een bol
op een dunne haast platte ronde voet

en gevuld, toch wel ten dele, zoals het hoort,
het geluk verrijkt met eerst haar geur, 
later de smaak en dan afronding op de tong
die met goud iedere herinnering bekoort

of morgen, zo is zeker, mijn weg voor onheil 
behoedt. neen, mijn hitte vraagt om water
ook naar zout. de balans tussen jou en mij
mag niet worden verstoord door droogte

al woon ik in de ouderdom, met weinig later, 
ben nog steeds dorstig van geest en vrij
met mijn lippen aan de beker, ik ben gewenst
mijn eigen uitbater. tot de ziel roept of de zucht
enkel nog van de verleiding snoept.

kom schaar je aan mijn zij, laten wij drinken 
op onze beider vrucht die door de jaren heen
niet in storm en strijd, maar nog steeds in de
blauwe oceaan van onze liefde wil zinken;
we drinken vocht uit plastic dat met zoetstof is bereid

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

ZOMERSPROET

De zomer is begonnen, men geeft
zich bloot en telt zijn zegeningen
ik, ik tel de dagen terug en krijg
die hittedag dat zij - maar niet
van mijn netvlies af, ik zwijg
en zwelg in mijn zonnevlek

Gérard Vromen

NOG MAAR EEN KIND

je komt hem tegen
in je dromen

je kijkt hem met
kille verachting aan

hij kruipt terug
in zijn schulp

zijn ogen
vertrokken van angst

blijf met je vuile
poten van me af!

wat hij nu weet
is dat je hem doorhebt

je was tenslotte
nog maar een kind

Louis van Londen

ZOMER IN DE BOL

Bomen wiegen in de zomerwind,
takken dansen in alle stijlen
Ze doen mee in de competitie:
‘Wie zal blijven, wie zal omgaan.’
In vroeger tijden trachtte de mensen
greep te krijgen op hun omgeving:
de niet altijd te begrijpen natuur.
Een van de aspecten om er vat
op te krijgen is de indeling in seizoenen.
De lente om te zaaien, de zomer
om te groeien, de herfst om te oogsten,
de winter voor andere activiteiten en 
rust.
De zomer in de bol betekent voor
velen vakantie, even uit de dagelijkse
rol, even iets ongewoons.
Het zijn voornamelijk bewoners
van de drukke steden die even een 
eigen vrijheid willen oogsten.
Of beter gezegd in een ander economisch 
productiesysteem stappen.
Verdient in de andere jaargetijden.
Immers daar zijn de seizoenen vrijwel
loos en gebonden aan het zich herhalende
dagelijkse ritmen.
De zomer in de bol,
van het oude overleven naar het heden
van noodzaak tot steeds vaker overdreven...

Pierre Maréchal

BEZICHTIGING

wanneer je 
het niet begrijpt

hoef je
het juiste 
antwoord ook
niet op te zoeken

exacte 
aanduidingen
zijn er niet

er is een
mogelijkheid
het gedicht 
te bezichtigen
aan de binnenkant
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het in je
op te nemen

je te laten raken
in je sodemieter

voel de tinteling
op je huid
het gloeien
in je lichaam

het trillen
van je snaren

toe maar
probeer het eens

Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg

OP DE VERANDA

Een trage carrousel van sterren
in het oosten van de zomerhemel.
De omfloerste maan siddert
in de hitte van naburige daken.
Zwaluwen vangen dansende muggen.
De kat wil haar avondmaal.
Op de zoele veranda strooi ik
bruine brokken in haar kom.
Ik wil de donkere vacht strelen,
en meer hoef ik nu niet te weten.

In mijn huis hoor ik het lachen,
praten en zwijgen van beminden.
Mijn dochters rollen deeg uit,
fruiten uien en tomaten.
Mijn vrouw borstelt hun haar
tot het knettert. Alles precies
zoals ik het achterliet en het wil.

Het diner suddert op het fornuis.
Op het tafelkleed wachten diepe borden,
basilicumblaadjes op de snijplank.
Ik wil de rijke saus ruiken.
Ik wil hier buiten blijven
terwijl de wereld kantelt
naar slaap. Wat ik liefheb
mist me, roept me binnen.

Hans F. Marijnissen

-

De geur van sinas met kaneel
Vervult de kamer
De geur van citroen
Opgevuld met kruidnagel
Lavendel versierd mijn terras
Bordeauxrode rozen
Een pop van porselein
Gekleed in kleren van satijn
Staat te pronken op de kast
't Was vandaag een zorgeloze
Zomerse ochtend

Christine Bulcke

ZO’N ZIN OM JE TE BETASTEN

Och, beeld in deze beeldentuin,
mag ik jouw gelaat eens voelen, 
mag ik je onder lichte druk van 
mijn vingertoppen betasten 
om je vorm eens goed te zien? 

Och, mens, zittend op je vaste bank
in deze beeldentuin, mag ik je gezicht
eens even voelen liggend in mijn handen 
om te ervaren hoe zacht je eigenlijk bent
of misschien zo anders als ik altijd heb gedacht?

Och, mocht ik toch onder lichte druk 
van mijn vingertoppen jullie gezichten 
eens zien voor wat tastbaar geluk. 

Jacob Bisschops

SAPA (IN HET HOOGGEBERGTE VAN VIET NAM)

De zon zakt langzaam achter de hoge, spitse bergen,
straalt doorheen haar gekloofde rotsen,
als kristallen van licht.

Over haar flanken
trekt een spoor naar een hoger bestaan,
het geeft zich aan je zodra je haar betreedt,
als ware er iets dat van je weet...

Alles hier verschijnt als in een visioen,
als in een droom die nooit ontwaakt...

Iets van het hogere is hier, dicht bij de aarde,
verborgen in sferen van het ongenaakbare...

Remco Sligting

KC EN KC (GET DOWN TONIGHT)

twee godenzonen in de goot stonden we al
boven de stad kijkend over de overkant
met genoeg olie in onze tank om nauwelijks
te overleven maar toch bleef de einder uit zicht

hij al gebruind ik in mijn wit omhulsel gebalsemd 
door onze vierentwintig jaren alles aan onze voeten 
kroegen meiden drank de stad
geheel omgeven door walm wierook lusten

wiegende sluimer woorden zat en vol venijn
de wereld ten onder wij zij aan zij alle tijd
zouden we zeggen die ene keer voor altijd

een millennium later staat hij op Bali bruin gekerfd
wind in de haren groeven geschreven als bij mij
bleek gebleven moeiteloos de jaren overleefd

ruw gebleven parels geëvenaard in andere vorm 
Kees van Meel

BIJZAAK

Het duister in mijn hoofd
laat zich niet dolen
de waakvlam is reeds uitgegaan
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Ik plavei een weg van keien, kiezels
hagelstenen
mij toegeworpen door zij
die zuiver zonder zonden zijn

Het kreupel van mijn ik
gesteund door hout
kan verder drijven
op vlaktes 
waar ik van mezelf houd

Tranen drogen 
gelijk de inkt
uitgelekt
in woorden op papier
die leiden tot verlichting
en waar sterven bijzaak is

Bob Kalkman

MOCHT HET ZO ZIJN...

Mocht het zo zijn...
Dat ik je naam niet meer weet
De weg kwijt ben in mijn huis
Het schrijven me niet meer lukt
Het spiegelbeeld zich omdraait

Mocht het zo zijn...
Dat ik mijn dochters niet herken
Ik blijf hangen in mijn geheugen
Niet meer uit mijn woorden kom
Ga juichen voor een andere club

Mocht het zo zijn...
Dat ik verdwaal in mijn Den Haag
Zoekend loop door het Zuiderpark
Uren sta te turen op het havenhoofd
Mijn naam niet meer zal herkennen

Mocht het zo zijn...
Dat het verzorgen een niet te dragen last is
Wij tot gescheiden leven gedwongen zijn
De deuren achter mij worden gesloten
Het denken mij wordt ontnomen

Mocht dit zo zijn
Laat mij dan niet verder lijden
Laat mij dan uit liefde gaan
Voorkom dan mijn onnodig strijden
Kijk omhoog
en zie mijn ster stralen langs de maan

Cor van Welbergen

POLITIEK

het ene zeggen het andere doen
loze beloften en grote woorden
bestrijden elkaar

schimmige compromissen
hoogtijdagen vol draaikonterij

democratische schijn
vol vrijheid, gelijkwaardigheid
en algemeen belang

de illusie van het dualisme
alleen de haalbaarheid regeert

Adrie Hogenhorst

VROUW OVER BOORD!

...werd er geroepen!
De kapitein van 't schip vroeg...
Wiens vrouw?
De matroos zei...Ik vrees de uwe!
Och! ...zei de kapitein...
ZE KENT DE WEG NAAR HUIS!

Gerwout van Lodewyck
Redactie: Hans F. Marijnissen
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