
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 15 oktober 2017, volgnummer 008

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, 19 november 2017
Bibliotheek Eindhoven: 2 november, 14:00

Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 5 november, 15:00
Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre: 12 november, 14:00

In deze dikke aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Ingo Audenaerd, Frans Babylon (†), Daniël Depireux,

Luc Dhertefelt, Wiebe Dooper, Julius Dreyfsandt Zu Schlamm,
Marco van Dyck, Kees Godefrooij, Klaas de Graaff, Gijs ter Haar,

Bianca Hazenberg, Marije Hendrikx, Maarten Kalkhuis, Bob Kalkman;
Marije Kos, Femia Kroon-Fransz, Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen,

Hans F. Marijnissen, Pierre Maréchal, Renk van Oyen, Luk Paard,
Carma Shaw, Remco Sligting, Marijke Strijbosch, Peter Tops,
Jurgen Uiterdijk, Irene Verheij, Max Violier, Gérard Vromen

en Loes Westgeest.

D’OPREGTE KRINGSE COURANT

Laat mij even spreken
dichter stilstaan bij de naald
de plaat die ik stukdraaide
het zwaard in mijn hand

de wereld die ik mij verbeeldde
de onze die ik in blauwvuur dacht
te steken met een zwavelstok
een pezerik die van springen weet

alleen

nu lees ik breder wil ik dieper alles draait
niet om egoporno maar om ego flos
het gaat om het oog waarmee
waarin je bent en landt als
wervelhoos, danscycloon

kracht twee

die leeft op vocht en zout en geeft
een föhn-mistral van warme wind
die rond je mond en benen zingt
als mantel van Sint Maarten
hart en lendenen omkleedt

Gérard Vromen

MIJMERING

het licht verandert
en de avond valt stil

haar stappen worden korter
als haar gelaat zich keert
naar het dalend zonlicht
wanneer straks de maan het
van de zon gaat overnemen
zullen de kruinen van de bomen
met vogels de stemmen staken
alleen de wind zwijgt niet
en aait de toppen van de bomen
en niemand weet wat er nog meer gebeurt
de waarheid proppen tussen nu en morgen

Klaas de Graaff

HET SMEULT NOG NA

Het smeult nog na
al is mijn lief gevlogen

de eerstegraads verbranding
bij haar lach

de schroeiwond
na de lichtflits in haar ogen

de blaren van het vuur
toen ik haar zag

Kees Godefrooij

KLINKENDE HERFST

Een jaargetijde met één klinker
Klinkt dat ineens behoorlijk armoedig
Ondanks stevig omringd door vijf consonanten
Echter constant weer brengt de herfst echt niet

Peter Tops

GRAANSILO MAASHAVEN MIJN EIGEN PLEK

Ik zag de Silo als een hoge rots.
In het water lagen de boten,
Groot en klein.
De vaste Elevator heb ik vaak bezocht
De Haven is mijn Heimatland!
Ik speelde er aan de waterkant.

Ik hoorde allerlei geluiden:
Het sissen van het graag.
Dat zou elk leven wezen,
Door merg en been gaan.
De geuren van de zee,
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Het zout, de pek, de duivenpoep.

Het uitzicht op de Haven.
Zo groots en meeslepend.
Er werd gewerkt bij dag en nacht,
Felle schijnwerpers op de schepen.
De goederentrein van de Silo,
Reed vlak onder mijn raam.
Ik hoefde slechts een hand uit te steken,
En ik raakte hem aan.

Irene Verheij

ANNE’S DEI

It earste sinneljocht skynt oer de pleats.
Fjirtich stiks fee binne oant melken ta.
De hearingslynder dûkt ûnder yn ‘e opfeart.
In fisker oan ‘e Boarn smyt syn angel út.
Kikkerts brulle harren deistich lûd.

Anne sjocht heit nei molkerstiid.
De molkrider ladet de bussen.
‘Moarn’, seit er noch.
Hy tuft djipper de polder yn.
Heit en Anne swaaie him nei.

Yntusken rint it fee yn’t lân.
De murd siket skûl boppe de stal.
Bijke grypt in grutte mol.
Twa earrebarren komme út.
In âld hy giet oer de wjuk.

Mem hat it iten op tafel set.
Brea - tsiis - bôle - spek.
Jonge Anne seit wiis:
‘Wy ha it ferrekte moai.’
Mem en heit glimkje grutsk.

In skoaldei tsjinnet har oan.
Anne stapt oer it plein.
Skriuwen leare yn it skrift.
Rekkenje en taal.
In kaart fan Afrika.

Wiebe Dooper

VROEGER IN MIJN DORP

Dankbaar jegens Antoon Coolen
bij zijn 60-ste verjaardag

Geboorteland van mijn voorbije jeugd.
Ik zocht als kind al eenzaam naar geheimen,
die zich met vogels, bloemen lieten rijmen
en flitsten in de diepten van een ven.

O altijd verre koekoeksroep in mei...
Bloed warm door mijn vermoedens van de vrijheid
liet ik de kevers op mijn catechismus
onrustig speuren naar het beukenloof.

De wierook in de kerk was dennengeur
uit dorre bossen waar ik als een sater
op speelse boerenmeisjes lag te azen
en één van hen in de kamperfoelie trok.

Volwassen werd ik in de warme schoot
der aarde kind te midden van het koren
en werd somtijds als eenzaam man herboren
in bronzen meisjesarmen van de zon.

Verlaten glansde later ‘t dorpse plein,
wanneer ik staarde in de najaarsregen
en bij een grijzend herbergraam betreurde,
dat ik nooit meer het vroeger kind kon zijn,

Uit: Nu, Bloemlezing Gedichten (1957)
Frans Babylon

DE WIND

De wind, 
              de wind

Waait zijn lied

in tonen die roeren
Van aria
tot luchtig strijken
strelend zacht

De wind
krimpt, stormt
briest ware emoties
vloeiend, straf, ontembaar
onverwacht

Zijn spel zweeft als
een balans,
stoort of harmoniseert
de blues van aardse kracht

Jaar op jaar, uur na uur
reizend, fluitend, gierend
turbulerend.
Zuchtend naar evenwicht
Een moment van...
nooit gedacht.

Reizend van seizoen naar seizoen
de wind,
de wind
wervelt, stuift op,
slaat neer
is gezwind
is liefde
geklemd tussen emoties
van alle dag.

De wind,
      de rusteloze wind.

Wisselt bij voortduren de wacht.  
Pierre Maréchal

VANDAAG

(opgedragen aan wijlen Ramses Shaffy)

Vandaag... In onverwachte tranen
Trekken grillige lijnen in mijn gelaat
Al weet ik niet juist waarom
Was het om het vergankelijke der dingen?
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Kwam het door het gemis?
Van het koperlicht van haar ogen
Of die speciale vibratie in haar zachte stem
Waarvan Felix de poes... altijd..
zo plotseling vief van opkeek.

Vandaag... zou ik ergens ver weg willen schuilen
Tussen het lover in het bos gaan staan
Zomaar onder het druppelen van de regen
Want de wereld van vandaag
Begint me toch wel wat te wegen
De oude bomen daar, huldigen zich in discreet stilzwijgen
Over de dingen van vele mensen
Met hun haatdragend zijn en elkaar verwensen.
Al hoor je aan het zuchten van hun takken
Dat ze zachtjes... jouw tranen willen wegvegen

Vandaag... wil ik enkel stilletjes luisteren
Naar die oude zanger- pianist
Wegdeemsterend in zijn gedachten
De melancholie van zijn langzaam zichzelf vergeten
Van hoe het gisteren was
In zijn krachtig uithalende zingende verhalen
En muziek die enkel het hart juist kon vertalen
Waarbij het applaus langzaam uitstervende was
Waarna de tijd, genadig, terug alles toedekte
In herinneringen aan gisteren

Vandaag was het... kil-stil
Als in een kamer
Waarin plotseling
Het licht uitging

Marco van Dyck

HET ANTI-BLADEREN-VALLEN-GEDICHT

I
bladeren vallen
voor het laatst in een vers
nu
vallen bomen
vallen ouders
vallen borsten
in de herfst
de allerlaatste herfst
in het allerlaatste gedicht over herfst

II
bladeren vallen
ja
dat weten we al

en wat valt er
nog meer te vallen

wat valt er nog meer voor

III
bladeren vallen
nou
potverdorie
val dan

bladeren

en het is wel de laatste keer
dat jullie vallen

begrepen

vanaf nu vallen bladeren niet meer

IV
bladeren
durf nu nog eens te vallen

vanaf nu
bladeren knallen

V
bladeren vallen

nu
voor 1 keer dan
mogen de bladeren nog vallen
en dan is het uit
met de luiheid des dichters

dan is het tijd voor

een nieuwe metafoor 
Willem Adelaar

LAAT LOS

soms lijkt de wereld groter dan de maan
omdat we haar veraf zien staan
maar niets is minder waar

we zweven

alles in zijn eigen baan
we draaien om elkander heen
en in dit laaien van ons licht

zit geen verschil

we zijn als gas, we zijn van steen
en semantiek van groot of klein
is nutteloos, een slepend been

onevenwicht
Gijs ter Haar

AANWEZIGHEID

jaren van aanwezigheid
vervaagden in nevels
de stem was te horen
in de echo van de galm
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het werd steeds stiller
de bewegingen herhaalden
zich in de voetstappen

regelmatig schoof je
aan met je houten stoel
aan mijn grenen tafel met
de kristallen vaas en de witte
anjers als ons symbool

je ademhaling was
eindeloos en je laatste
zucht scheen als een
briljantje in mijn zomer

Bianca Hazenberg

DE DOLER

Pas bij de pas naar het Westen
vond ik overnachting,

dolende archivaris, Oude Meester.
Ik voed de waterbuffels

en vervolg het naamloze pad
zonder afscheid, verstoten

door gesloten geesten.
Voor de burgerij verachtelijk

en te nachtelijk,
verzwijg ik bestemming,
plant ik zaad in hersens,
doorbreek de samenhang.

Op verzoek van de poortwachter
neem ik afstand van woorden

die ik op bamboe penseel, in twee delen.
Wetten en regels beperken

en blokkeren het altijd nieuwe.

Littekens scheuren open,
oude wonden bloeden.
Ik keer mijn schedel,

doorploeg geheugen en verzen,
illegaal uit principe

en crimineel uit noodzaak.
Voortijdig geboren,

nauwelijks ingedaald,
volwassen ook niet,
en altijd ontijdelijk.

Uit mirre, sterrenstof en wierook
dicht ik hooglied na hooglied

en kan de altijd nabije dood
niet schuwen,

lokkende zwanenzang.

Besneeuwde bergtoppen
lossen op in eiwitmist
en beslagen maanlicht.

Naar onbeperkte ochtenden
zwerft het pad dat geen pad is,

en volg ik, sprakeloos, dagenlang.
Wind en wolken

dragen mijn drakenvleugels,
en tijdloos bezoek ik crematies,

heb muze en fakkels bij me,
vier de teugels en negeer het rijmen.

Zonder omzien op begrafenissen
help ik spitten en duwen

in onbesproken dadendrang.
Dicht u op mijn dood,
dan dicht ik op de uwe.

Over Lao Zi (老子)
Hans F. Marijnissen

ROTTERDAM, BEGIN SEPTEMBER 2017

als tederheden van het vergeten
werpt licht-gestrooi schemer op het trottoir
staan wielen altijd start-gereed

in ’t midden van mijn raam
de regenwind richting oktober
schetst luchten in een aqua-inkt

Rotterdam in deemsterlicht
trekt huid over glanzende kinderkopjes
ver-innert elke zondag waarin ’t zich legt 
in ’t weten van ‘t verleden

Ingo Audenaerd (sunset)

KOM OM MIJ HEEN

ik hoef alleen een stoel
een rustig hoekje
in de schaduw van je kamers
waar jij langs me heen beweegt

mij beweegt
met je onvolprezen lach
terwijl ik naar je kijk
dit is alles wat ik wil

dat het mag
Gijs ter Haar

DRUPPELS

Wanneer m’n kind vraagt waar het ooit begon dan wijs ik naar 
de sterren,

ooit zei er eentje: “ik denk dat ik vandaag maar eens ontplof”
wij bestaan uit diezelfde scheikundige elementen
niets meer dan sterrenstof
je bent eigenlijk miljarden jaren oud
en bestaat uit koolstof, calcium tot zelfs een beetje goud
je bent zo zeldzaam, ongelooflijk veel waard
denk daaraan 
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de volgende keer als je de ruimte in staart
Want ooit was er een dag zonder gisteren
er was niets gekend tot op dat moment
hoe het gebeurde, waarom het universum scheurde
niemand weet het, men geeft het z’n eigen filosofie
ik bewonder enkel, sommigen stoppen het in hun religie
we voelen het niet maar we zoeven met een geweldige snelheid
de toekomst in met een steeds grotere relativiteit
en dat zal er uiteindelijk voor zorgen,
ooit komt er een dag zonder morgen

Luc Dhertefelt

TIJGER, TIJGER!

als een dompteur
hou je me gevangen
in je strakke blik
je kunt met me doen
wat je maar wilt
ik lever me over
aan je genade
 
ik lik je handen,
vlij me tegen je aan,
maar hou me
goed in de gaten
als ik de kans krijg
dan vreet ik je op
met huid en haar
 
vooralsnog evenwel
geef je me geen
enkele kans,
hanteer je vaardig
de zweep,
blijft me met gemak
gewoon de baas
 
voeg of laat echter
komt toch het moment
dat je aandacht
heel even verslapt
dan sla ik toe,
spring ik boven op je
en ben ík je de baas

Louis van Londen

HET IJ IN AUGUSTUS

Het IJ in augustus,
donkere wolken trekken langzaam naar de neigende zon,
het einde van de dag vermengt zich met de vroege avond.

Ik houd van dit uur,
van stiltes die dalen,
van silhouetten die verschijnen,

ik houd van de luchten die de avondzon weerkaatsen,
en zich spiegelen in het strekkende water,
het ontvangt haar in een zee van vonken...

Remco Sligting

UT BLADJE

mijn blik bleef het volgen
langs de hoge boom

het raakte een grasspriet
- die al wat vergeeld was -
een vogel pikte erin
- kennelijk niet interessant -
nat geworden door
regendruppels bleef
er zand aan plakken
en andere niet zo gauw
te de niëren frutselsfi
het ging het terras over
onder de tafel door
en stopte bij de muur.
een nieuwe windvlaag
joeg het door het hek
ja… toen had ik het nakijken…

Marije Kos

HERFSTKLEUREN

De groene bladeren zijn bedankt voor hun luchtige 
werkzaamheden

Geel en oranje verblinden zoals een laagstaande zon
Rood als een licht en fruitige Beaujolais Primeur
Een herfstbriesje brengt het bruine blad terug op aarde

Peter Tops

MIDDERNAG SE LAWWE VERS

O my liefste lief
ek laat my woorde vir jou sing
ek werp klippies op die water
en laat die golfies na jou kring.
Môre bring ek appels
en soet roesyne
(sommer net)
en sê dalk vir die eerste keer
hoe lief ek vir jou het.

O my liefste lief
as jou oë so na my draai
dan wil ek in my blomsarong
my heupe vir jou swaai.
Groen pere uit die Boland
en die eerste ryp lemoen
bring ek in ’n skotteltjie
as die najaar so seisoen.

Want
O my liefste lief
as jou woorde met my toor
wyl die wingerdstok sy blare
in die herfswinde verloor,
dan koor ek met my lippe
‘n kanon wat refrein - 
ek het jou baie liewer
as die soetste
soete wyn.

O my liefste lief
al dooi plakkies teen die hang
langs die roete tot by Barrydale - 
my hart sal bly verlang.
Perskes uit die Overberg
lê in bokse uitgestal
ek koop vir jou die geelstes
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uit die ganse wye dal.

O my liefste lief
sou jou woorde ophou sing
sal my klippies in die water val
en my golfies ophou kring.
Dis soms so moeilik om te glo
dat die liefde kan verdwyn
hoe nader aan die harde pit
hoe suurder is die pruim.

Maar môre bring ek nartjies
en papaja
(sommer net)
en wys ek dalk vir oulaas weer
hoe lief ek vir jou het.

O my liefste lief …
Carma Shaw

DE GESTEMDE KAMER

Er is maar één huis
en uitgerekend dáár
waart het rond.
Een zo heerlijk imploderende alledaagsheid,
waarin het schone woord
naast een rompertje
om dezelfde reinheid beidt

Een stem
die door alle kamers klinkt,
Studeerkamer,
speelkamer,
woonkamer,
pronkkamer.
Rouwzaal.

In kamers zijn alle stemmen even groot.
Je bent nooit publiek
als je door de ruimte schreeuwt.
Een monoloog-interieur.

Kapitein Kelder delft het grondwater
tot het aan zijn lippen komt,
Door het spelen is de wake
al bij voorbaat tot een spel bestemd,
Gedempt is het wederklagen
als ergens in de ruimte,
een gedachte werd gedragen.
Als een blauwe steen.
Zit hier op
en straks niet meer alleen.
Zondig in alle kamers
en boet knielend op elke drempel.
Behaag het en bekonkel
elke draai van de ruimte.
Ben in je huis
en laat het huizen in je dag!

Renk van Oyen

DE BOEMELTREIN

Als je helemaal nergens hoeft te zijn
op zo'n dag stap je in een boemeltrein

gezellig boemelen van hot naar her
lekker weg in eigen land, liefst heel ver

Wanneer je dan denkt dat je uit geboemeld bent
genoeg van groene weitjes, slootjes en wat vee
stap je maar ergens uit waar je de weg niet kent
een boemelaar vindt overal wel een cafe

Daar ga je samen zitten met een koele blonde
je omhelst haar stevig, een mooi bierglas in je hand
op de lunchkaart een vette uitsmijter gevonden
en op de leestafel ligt de plaatselijke krant

Zat gehad, tijd om op te stappen is het idee 
maar op weg naar het station, de kermis op een plein
uren later zit je uitgeteld in een coupé
zachtjes te doemelen in de laatste boemeltrein

Max Violier

DE ROEP

 ik wens wat anders
de zeeman thuis, bij vrouw
gezellig aan de buis
hier bij jou
 
werk zal ik zoeken aan het land
er roept vast iemand
jou kan ik gebruiken
samen vaker dichterbij

en zo geschiede die nacht
storm onder het dak
was het een droom
of is het echt

plots daar allemaal gedachten
van die eindeloze zichten
water en water in water
hier is je thuis, niet bij de buis

paar dagen later voer de kapitein weer uit
de plunje zak nog volgeladen
daar in zijn kajuit
hier bij jou

Jurgen Uiterdijk

-

oeverlibel
vliegt pijlsnel
heen en weer
van ergens naar nergens
drijfveer

Loes Westgeest

LEUK

Leuk mijn allerzieltje ligt in de deuk van de wonderlijke spreuk 
onder de dichters beuk de frisse reuk 

van de herfst in geuren en kleuren zal ons opbeuren en fleuren 
gewillig treuren en met vernieuwende poëzie rondleuren op 
zoek naar geopende deuren of zit ik nou te zeuren 

aub vanwege tekort aan eigenwaarde omdat ik in 't publiek 
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staarde ik bedaarde en vergaarde 

de moed met spoed gegroet doet goed en niet omdat 't moet 
zooooo zoet met sproet o zo zwart als roet omdat piet 
vandaag ook gezellig mee doetmet of zonder eigen hoed het
ga je goed omdat je zo je best doet zeg ik toet toet

in mijn water zonder kater voor later de flater of beter ik hou 
me snater

Maarten Kalkhuis

“ME VERLIEZE KAN”

ik loop de tijd verlore
terwijl ik in gedachte
met tedere vingers
de afstand tast
van jouw enkels tot de heupe
en naar adem hap

‘et hoofd gelegd aan borste
zo de stilgehoude oge
in elkaar de name tonend
wij

dat ik de dage weet
die alles drage
wat de tijd nu verlange kan
en ik ‘et lope in de drome

me verlieze kan
in ons
as jij me tastbaar houdt
tot wij

Luk Paard

HERFST

en vallen en waaien
in kleuren en geuren
verfraaien en drogen en krimpen
dan rustig de eeuwigheid vinden...

Marijke Strijbosch

ALS BOMEN HUILEN

ik wrijf een
paar woorden
met handen

vol tederheid
langs de boom
die herfst huilt

zijn tranen
willen mijn lijf
omranden

omdat daarin
een herinnering
schuilt
de zachte aarde
opent zich langzaam
en wil mij dragen

ik hoor mijn naam

bij het vallen van een blad
kom met mij mee
wil een engel vragen

we zijgen even verder
in het zachte mos
en kijk in haar ogen;

ze laten mij
niet meer los

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

LIVING STATUE

Een zwart-witte ansichtkaart
gehavend
gekoesterd

een leven lang bewaard
 

Een monument schiet wortel
aan de wieg van mijn bestaan
jaren zou het nog gaan duren

voordat ik zelf op zoek kon gaan
 

De eerste kusjes van mijn vader
vereeuwigd op papier

met de lift vlieg ik naar Boven
ik slik

‘kusjes Pap xxx
nu sta ík hier’

 
Een droom komt uit

na zestig jaar
een straal ins Blaue hinein

een plaatje dat tot leven komt
mijn Funkturm van Berlijn!

Femia Kroon-Fransz

WEGWEGEN

Laat me nog één keer slapen 
in je armen 
heel alleen 
alleen ik

Laat me over wegen lopen
zonder omzien 
heel ver weg 
weg van hier
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Laat me in een hemel wonen 
buiten jou 
in mezelf 
mezelf alleen

Laat me heimwee overleven
zonder weemoed
heel ver weg 
weg van hier

Bob Kalkman

OPGEJAAGD DOOR DE TIJD

Soms lijkt het alsof de tijd zelf
aan mijn oor knabbelt
bronnen opent
waarin ik dolend verdwaal

al doen wakende ganzen
nog heel hard hun best
om mijn slaafse code
te kraken
tot ook mijn ademhaling
de ruimte kiest

op die momenten aanbid ik
vooral mijn waanzin
in het ontruimen van
boze dromen
al wil ik geen zout strooien
in oude wonden

ik heb gewoon het geduld niet
om te wachten op de
afgewerkte afdruk
van mijn indrukken.

Daniël Depireux

-

Pfff! ...met het ouder worden!
Leer je zoveel interessante mensen kennen...
Net, als je geheugen, je meermaals in de steek laat!
Enne, dan maar hopen... dat iemand het begrijpt!

Gerwout van Lodewyck

ONTGOOCHELING

De letters op de gevel 
gaan op in nevelen van de nacht
zij dragen een lang vergeten naam
uit een ver verleden 
vertellen mij van ‘t jaar 
waarin dit huis werd neergezet
in een ontgoocheling van ‘t heden

De sleutel die ik droeg 
aan een veter om mijn nek 
past niet meer 
op de reeds langgeleden  
vervangen sloten 
de boot die onze schuilplaats was 
is uit de vaart genomen 
ik zal hier nooit meer komen

Slenterend 

door natte herfstbladeren 
langs kale stammen van de linden 
hervind ik van mijn jongensdroom 
de scherven van een vroeg verdriet 
waarin ik hier huis en haard 
maar ook mijn jeugd eens achter liet

Bob Kalkman

AVOND

De wind ligt en het licht dooft
de akker trekt de gordijnen dicht
zoals het KNMI heeft beloofd
Ik word buitengesloten 
op dit trage avonduur
ik word buitengesloten
door de natuur

Marije Kos

ROERLOOS

door vochtige muren
van rusteloos huis
gorgelgiert de wind
geraaskal voorbij
om en om en om

terwijl vernederingen
door kieren striemen
kruipt zij in foetus
onder drie dekens
en een loden jas

woest jaagt wind
golven naar de kust
smijt ze uiteen en brrrult
geen weerwoord
wordt geduld

Marije Hendrikx

LICHT

licht zoekt licht
ook in de duisternis
ook al lijkt het zwart
licht zoekt licht

oorzaak en gevolg
kan doorbroken worden
op het moment van de regenboog
licht heeft gevonden

vrede en hoop
juist in de herfst
contrast naar contrast
is de regenboog zegen

licht zoekt licht
dieper dan ooit
voor zielen te laten voelen
liefde als plicht

Jurgen Uiterdijk
Inzenden voor periodiek #009 vóór 12 november 2017.
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