
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 18 maart 2018, volgnummer 013

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: S-Plaza, 15 april
Leonard Cohen uurtje, Malle Abbe, 25 maart 13:00

EXTRA: 15 Eijlders Dichters uit Amsterdam bezoeken
de PoëzieClub Eindhoven: Malle Abbe 25 maart 14:30

Podium PepperPlus, De Gouden Bal 1 april 15:00
Poëzie in Het Huis van Waalre 8 april 14:00

In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Ingo Audenaerd, Jaap Bastiaan, Paul Bezembinder,

Abdul Broekema, Ruud Bruel, Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, Taco Dekker,
Kaj Elhorst, Jeanine Hoedemakers, Gerwout van Lodewyck,

Louis van Londen, Rick van der Made, Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen,
Rob Mientjes, Corry Nieman, Sabine van den Oetelaar, Renk van Oyen,

Sho'leh Rezazadeh, Ad van Schijndel, Remco Sligting, Gert Strydom,
Marc Tiefenthal, Peter Tops, Jurgen Uiterdijk, Irene Verheij, Max Violier,

Cor van Welbergen en Christian van Zitteren.

DE TIJD VAN DE SERING

Hij is ‘m gesmeerd de tijd van de sering
De tijd van de roos in mijn handen 
De tijd van ik houd van jou 
De tijd van altijd altijd trouw 

Hij liet me daar staan en ik had geen adres
Hij vertrok, tot ziens Martha 
Mocht je ‘m zien, breng hem bij mij terug 
De mooie tijd van de sering 

De grote liefde, ach meneer 
Die zoeken wij toch allemaal 
Ik heb ‘m gekend, en ook ‘t zeer 
Al werd het zeer mij nooit fataal 

Ik danste met hem in de zon 
De wals waarvan de huid zo gloeit
Het was als de verboden vrucht
Die in zijn tuin zo welig bloeit 

Hij was heerlijk, de tijd van de sering 
De tijd van de roos in mijn handen 
De tijd van ik houd van jou 
De tijd van altijd altijd trouw 

Voordat hij vertrekt en mij achterlaat 
hoop ik dat hij zwaait - dag Martha 
Wees niet ongerust, ik heb geprofiteerd 
Van de tijd van de sering 

Het overkomt ons op een dag 
Zomaar een doordeweekse lach 
Waarna de nacht zal overgaan 
In een ongekend vreugdevuur 

En dan wordt liefde een gevecht 
Sterven de roos en de sering 
Hij komt in een laatje terecht 
De gebroken verlovingsring 

En hup daar gaat ie dan zonder waarschuwing vooraf 
De roos ging te ver open 
We rennen achter hem aan maar het is te laat 
Voor de tijd van de sering 
Hij laat je daar staan, je hebt geen adres 
Tot nooit meer ziens mijn Martha,
glijdt tussen de vingers door 
De mooie tijd van de sering 

Maar schommel genoeglijk aan zijn takken 
Droom over zijn knappe gezicht 
Dans met hem heup tegen heup 
Tot in het vroege ochtendlicht 

Geniet volop van de tijd van de sering 
De tijd van de roos in je handen 
De tijd van ik houd van jou 
De tijd van altijd altijd trouw 

Blijf daar niet zo staan, kom pluk hem snel 
Want eens zal hij gaan - dag Martha - 
Wees niet ongerust, ik heb geprofiteerd 
Van de mooie tijd van toen 
Wees niet ongerust, ik heb geprofiteerd 
Van de mooie tijd van de sering

Rick van der Made

VREEMDE VOGELS

Ik zie ze weleens
fladderend
niet wetend waar naar toe
waarheen
waarvoor

waarom vraag ik
vervreemd je je van
deze verwarde maatschappij
terwijl ik mij staande houd
tegen beter weten in?

Corry Nieman

VALENTIJNSGEDACHTE

ik heb mijn wekker op vier gezet
en geef mijn vingers een nieuwe tijd
om langs je lijn te gaan

je strekt je lijf als een zwarte leguaan
mijn ogen zoeken de holte onder je rug
en grijpen in de versmalling
boven je heupen

je beide billen vormen
een hart van vlees dat enigszins gespleten
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trekt en duwt en trekt,

en trekt en trekt

nog sla je beide benen
zedig gekruist over elkaar
maar in jouw langgerekte houding
loert de lust als nooit tevoren

deze dag zal andermaal
te snel vergaan / tijdloos voortbestaan*

• doorhalen wat niet van toepassing is
Ad van Schijndel

ONGEMAKKELIJKE OCHTENDWAKE

Het is wachten op de ochtendthee.
Slapeloze nachten die ons in de roes van de nachtmerrie
slaan, als op de plaveien waarop wij in de ochtenden
in voortschrijdend inzicht van verderf,
onze knoken schuddend van schaterlach,
wentelen in bochten van ontbering.
Hij is allergisch voor meanderen.
Hij schuurt niet tegen.
En waakt mee.

Het is niet veilig slapen in de nachten van satijn.
voor de lendenen die kreunend wentelen,
in een roes van barmhartigheid.
Totdat we schoon zijn.,
zonder schroom,
zonder de wraak
die ons van de ochtend scheidt.

Naakt de lakei die ons likt.
Rein de roltong van het hermelijn
die over de karkassen,
de doorgereden sexmatrassen,
spugend stikt in synoniemen
van gelikte nederigheid.

Hij is allergisch voor meanderen
en wentelt ‘s ochtends soms wat kribbig.

Renk van Oyen

TWEE VOGELTJES

In versluierd zonlicht
landen twee vogeltjes
op mijn stil balkon

Welk een heimwee 
schiet er door mij heen
iets wat ik niet verklaren kan

Kleine lijfjes wiegen wat
pientere oogjes zwart
veertjes trillen

Dan begint ge-tsjilp 
tsjilp - tsjilp - tsjilp

Klinkt troostvol
in een mensenleven

dat met de dood begon

Als gemis komt boven drijven
zie en hoor ik weer mijn vogeltjes
in een wit licht gesluierd stil balkon

Max Violier

WINTER IN MEIERIJSTAD

eindelijk is het zover
deze week lijkt op de winter
vroeger was dat een seizoen,
maandenlang afzien, met
bloemen op de ramen

kolen in de zwarte kachel
een gebreide borstrok van boven
en wollen sokken in de schoen.
om over het koude zeil op de
slaapkamervloer maar te zwijgen
neen, zo'n jeugdervaring
wil ik niet meer overdoen

de buurman en ik passeren
met hond het geasfalteerde veld
van Antonius uit Padua, een school
in onze stad, daar vult een tuinslang
onder lage druk het oppervlak;

een ijsbaan is in de maak,
dat moet toch wel voor vrijdag
lukken, want snel daarna hebben
we de schaatspret weer gehad
voorspelt een weerman met gezag

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

U BENT

niet van de snelle fix
niet van gegoten in beton
niet van de downloadbare schema’s
en niet van wat ook ooit een mens verzon
U bent de God van leven
van genadebrood, nieuw elke dag
U bent de God van ‘kom maar kind’
en van ‘het hoeft niet, maar het mag’

Sabine van den Oetelaar

HIJ WAS EENS

zijn hoofd doet niet meer

‘t geestelijk vermogen 
blijft arm en berooid achter 
er kan niet meer geput worden 
uit een rijk verleden 

geen cent wordt meer gegeven 
voor het vertrouwen 
op daagse dingen doen
 
kwaliteiten en talenten lopen 
in versneld tempo weg 
de adem houdt niet bij en puft

inkrimping en verplooiing 
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verstarren en verstoren 
eender welke handeling of gedachte
 
zijn sturende orgaan
mist de chauffeur
en wordt
laag na laag
functie na functie
nietsontziend ontmanteld

wie is wie? wat is wat? 
hoe gaat dit? hoe werkt dat?

geheugenhiaten worden 
uitgeholde ruimtes 
die echo's van herinneringen 
niet meer weerkaatsen 

een lege stilte galmt
alleen nog onderbroken 
door een sporadische 
bange angstschreeuw 
of geslaakte noodkreet
die beperkt blijft tot 
een onbeantwoorde 
interne hulproep

ongecontroleerde impulsen 
vormen vreemde roergangers 
hem en naasten sterk beroerend
 
door het besef dat 

de dankbare koestering 
inmiddels het verleden betreft 
dat wat was 

zijn lichaam neemt het leven nog waar 
voorlopig
maar

zijn hoofd doet niet meer

't weten stopt
geveld door 
een gewetenloze ziekte

meten is weten
niet weten is onmetelijk
verwoestend

maar

liefde blijft ongeveld
onverwoestbaar
toch!?

Taco Dekker

GESTOLEN TIJD

Zij was zijn lief en op een dag brak zij
zijn hart. Hij dook weg in een theorie
van scherven en geluk. Zo hoefde hij
nog niet te wennen aan een wereld die
de trekken hebben zou van haar gezicht.

Hij zocht haar jaren later pas weer op.
Zij brak zijn hart opnieuw. Zijn theorie,
hoe stevig ook, was nog volstrekt niet
opgewassen tegen de ravage die de
tijd in haar gezicht had aangericht.

Paul Bezembinder

-

De vlagen van zwaarmoedigheid,
lossen op in het schijnbare luchtledige...
Ik wuif ze, met enthousiasme, uit!

Niet dat 'k nu lichtvoetig rondloop!
Of, met m'n hoofd in de wind,
'n ondeugend liedje fluit!

Ik kom tot rust...
Ondanks, al dat najagen,
en de magere buit!

Gerwout van Lodewyck

DE TULP

(Vergetelheid 1)
De tulp eigenzinnig als het leven
zelf generfd geaderd vergankelijk
onschikbaar reikend naar verten
buiten de vaas een hint van universa

waar bloemen leven voor zichzelf
niet gesneden gegeven symbolen werden
de tweede dood een weekje uitgesteld in
handwarm water met poedervoeding

Ik herken in de nerven mijn vingerafdruk
en hoe de bladeren ’s ochtends los
rond de vaas liggen in meedogenloos bruin

zag ik eerder in het rariteitenkabinet
dat mijn toekomst insluit als ik humus ben
voor de tulp van een nog onverwekte geliefde

(Toen Aswoensdag en Valentijnsdag op één dag vielen)
Christian van Zitteren

STILSTAND

Sta erbij stil
er gebeurt zoveel
om je heen
je hebt er geen grip op
geen check
geen controle
de vogels zingen
de bladeren ruisen
de wind zoeft voorbij
de zon verlicht je pad
sta eens stil
laat je bloeddruk dalen
laat je adem trager gaan
kijk eens naar binnen
alles check?
Een groter chaos is er niet
sta erbij stil
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word stil
beweeg je niet
en de chaos vliegt weg

Kaj Elhorst

HAAGSE NOSTALGIE

Weet je nog hoe het was
Beschuitbollen van HUS
De Haagsche Courant, Het Binnenhof
Schoolmelk van Menken of van van Grieken
Koffie malen bij Simon de Wit

Weet je nog hoe het klonk
De voddenboer door de wijk
Tollen en knikkeren op de straat
Het geluid van Puch of Kreidler
Lijn elluf met een open wagen

Weet je nog hoe het rook
Draadjesvlees op het petroleumstel
De geur van dubbeldik ijs van Jamin
Vislucht op de oude Haagse Mart
Buskruit van mijn Astronautenrotjes

Weet je nog hoe het verdween
Het zo vertrouwde Zuiderparkstadion
Die keerlus voor het Kurhaus
Onze discotheek de Marathon
Het station Den Haag Staatsspoor

Weet nu wat nostalgie betekent
Dat het heden soms beter is
Me soms verlies in zwart-wit foto’s
Dat Den Haag me altijd lief blijft

Zo ik iets ben, dan ben ik een Hagenees!
Cor van Welbergen

POTLOOD NIET BEVOCHTIGEN

Verkiezingsborden verschijnen naakt in de stad
Snel worden ze schots en scheef volgeplakt.
Posters van politieke partijen in allerlei kleuren
Te weinig behangselplak doen er al velen losscheuren
Plakken over aanwezige posters is not-done
Ach denkt de SP, hoe groot is het risico op een bon 
Het stembiljet lijkt tegenwoordig steeds meer op een poster
Die wordt in de loop der jaren alsmaar groter en groter
Eenmaal in uitgevouwen toestand
Heeft het meer weg van een nostalgische krant
Stemmen in een pashokje zonder gordijn

Waarin je even niet samen mag zijn
Een ketting met daaraan een potlood
De kleur die is natuurlijk kreeftrood
Op zoek naar het juiste kiesvakje
Haal ik de smartphone uit mijn binnenzakje
Snel even een selfie
Heb ik in ieder geval voor thuis een alibi
Het stembiljet proberen terug te vouwen
Om die zo relaxed mogelijk in de aanwezige kliko te douwen
Dat was mijn democratische daad
Wie weet kom ik zelf in de gemeenteraad

Peter Tops

STATEMENT OVER MACHT EN KRACHT

Waar de Amerikaanse blaaskaak
en de Koreaanse potentaat
hun macht over kernwapens
en frustraties op elkaar botvieren

zouden ook leraren
zich moeten bewapenen
toch geen goed voorbeeld
voor het oog van scholieren

Rusland doet ook een duit
in de zak van het wapentuig
projectielen sneller als het geluid

wereldleiders
in hun enge denkwereld
met hun donkere krachten
houden de handel en wandel
van wapens in stand

donkere machten
over oorlog en vrede
een teken aan de wand

zonder de kracht van de liefde
staat de wereld in brand

Max Violier

ALTIJD AL

vang de regenboog
jij verregende ochtend
wek de zon en loop
over alle intense kleuren
misschien zie je dan
de nacht eindelijk onder gaan

[ik verstop me in een koffer
vol met kussen en tranen
en pijnen vanuit mijn jeugd]

jij ziet de stad
en ook mijn straat
en alle verhalen
over liefde en dood
van het leven dat ik leef

ik zeg je dat ik haar lief
ondanks mijn angst
eigen grenzen te overschrijden
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lief ik haar
zoals zij wel weet en wist

en dat altijd al
Ingo Audenaerd (Sunset)

DE MUZEN, EEN FRAGMENT

In de stilste der zalen zijn zij voelbaar aanwezig, de muzen,
schitteren even, als licht over de zee,
dansend doorheen de stilte,
dwarrelend als sneeuw.

Ik zie verheugd naar hun gracieuze vormen,
schoon als in kristallen het licht,
eeuwig zijn ze, jong en onsterfelijk,
en als hinden zo vlug,

een enkele bezoeker even rakend,
laten zij zo van hun wezen weten,
even klinkt,
doorheen de stilte,
haast onhoorbaar,

hun zang.
Remco Sligting

ALLE ZEGEN KOMT VAN BOVEN

Soms is het leven 
zo wonderbaarlijk mooi
't Bevat verborgen schatten
Bijna niet te bevatten.

Gezegend is het moment
Dat men een zielsverwant herkent

Ik durf het haast niet te geloven
Maar het is 
Zoals gezegd: 
'Alle zegen komt van boven.'

Irene Verheij

VEDERLICHT

een veer 
voor jou
een vleugel om te
vliegen zonder angst

vermoeide pen 
schrijft
in vette inkt
zware pagina’s

een pluim
geeft schoonheid
stille lichtheid
in rust

blanco ziel
onbeschreven blad
voel
onvoorwaardelijk vrij

diepe dank

schenkt onbevangenheid
bewonder luidruchtig
verwonder in stilte

stroom stroom stroom
vederlicht voelt
het kind in mij 
dat terug weer spelen kan

Rob Mientjes

HET PAPIER IS GAAR

het papier is gaar
verknipt
doorstoken kaart

gedicht annex tekening
gebruikte materialen: vetkrijt , vork

Willem Adelaar

HOOGLIED

alsof het hooglied eerst alleen gezongen dient te worden
om het hoogland te leren kennen
als een tocht van 40 dagen
dwars door de woestijn
zo op de grens van winter en lente
waarin het spel der spelers
terug gaan naar
hun eigen dobbelstenen
om de noten van het gezang
te leren en te eren
zo leert men de gang der gangen
het hooglied uit het hart
een kop koffie als troost
een opkikkertje van meer
om het gezang het hooglied
te eren

Jurgen Uiterdijk

WAAR IS DE STRAAT?

Dicht bij het vuur dat knappert zoals het hoort
Het glas in de hand, wat nootjes, wat praatjes
Niets wat de droom van het geluk hier verstoort
Maar de geest dwaalt soms weg, misschien weet u hoe dat gaat
Dan dacht ik, het is fijn hier maar waar is de straat.

Als kind goed verzorgd, veilig bij moeder op schoot
De kamer op orde, wat speeltjes, beleg op het brood
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Toch de deur bewerkt en de straat bemerkt
Het welkom was pover, er werd niet op me gewacht
’s Avonds weer veilig in bed en moeder die tegen je lacht
Maar ‘s morgens, ach misschien wéét u hoe dat gaat
Al wat ik dacht was, waar is toch die straat.

Verder en verder, contacten gemaakt
Een lief dat komt, een lief dat gaat
Een nestje gebouwd met uitzicht op het woelig bestaan
Intiem met de ene maar waar komt dat vandaan
Plots denk je, weet u hoe dat gaat
Plots denk je waar is hier de straat

Ik zie voor mij een kamer heel wit, heel steriel
Een fluisterend iemand, ik hoor “paradijs”, ik hoor “ziel”
Rond het bed beminden en vrienden, de ogen ontsteld
Ik zal dankbaarheid voelen, want u bent wat telt
Toch, u weet vast hoe dat gaat
Plots zal ik denken waar is hier de straat. 

Ruud Bruel

MALLE ABBE

Plots was daar een kunstcafé aan 
de straat van hoge leeftijd; het Stratumseind.
Een onverwachte locatie in de 
door jongeren en drugs gedomineerde 
aftakelende oude binnenstadse weg.
Het café-interieur herinnert nog aan 
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. 
Toen het Stratumseind nog bekend was
van haar grote diversiteit aan ondernemers.
En zelfs een winkel voor kunstschilders! 
Daarbij, het café heeft bovendien nog als 
bijzonderheid een uitschuifbare raam.
En… draagt een gouden naam; Malle Abbe.
Velen bewaren hun herinnering aan het 
bezoek van het centrum door de gevel 
te fotograferen.
Zij zien de naam wellicht als een parodie 
op het aan de andere kant van de 
laagland rivier, de Dommel, gelegen 
het Van Abbe Museum?
De toog wordt beheerd door kunst-
liefhebber en kastelein Jan van der Loo.
Niet zomaar iemand in het Eindhovense. 
Hij schenkt de beste wijn van alle
horecabedrijven in de binnenstad!
Diskjockey Hans Jarec, slaagt er zomaar 
even in om mensen aan het dansen 
te krijgen. Beweging de droom van menig therapeut.
Gasten voelden zich thuis in het
op afbraak staande horecapand.
Zeker ook de dichters die hier tenminste
maandelijks van zich lieten horen.
Eindhoven mist de moed om historie
te behouden. Immers dergelijke
warme café interieurs komen nooit meer 
terug in de armzalige binnenstad van
massacultuur, vergeven van eetgelegenheden
en fastfoodmultinationals.
En een hele straat alleen voor het vermaak 
van jongeren.
Eindhovens binnenstad verwordt tot een
locatie van goedkope monocultuur. 

Hetgeen alhier als vooruitgang wordt 
aangemerkt…
Dankzij het eenzijdige opportunisme van 
een weinig creatief stadsbestuur.

Pierre Maréchal

-

Het meisje van mijn dromen,
had lang blond haar, blauwe ogen,
stond altijd voor me klaar!
Enne, wou ‘n groot gezin hebben!

Wie doet deze jongen, in de doeken...
‘n kortharig meisje, allesbehalve blond,
met olijfgroene ogen...
die dan na drie borelingen, er de brui aan gaf!

Sindsdien, lijk ik schijnzwanger...
anders gezegd, ‘maandracht’!

PS/ Met 'n knipoog naar Johan Meesters!
Gerwout van Lodewyck

DAT WAT KOMT

de koude struikelt
over grond en verwachting
hij kent zijn plek

geboeid aan de gouden ring;
een vlek,
waarover ik weldra weer zing
na een laatste ijselijke overnachting

het is niet aan mij 
al sturend of trekkend
een hand te verheffen
of warme wind te verspreiden

ik kan het niet zien
dan wel, nu al
voelbaar beseffen

maar iemand zal allengs
de aarde wekken
voor jou, voor mij, 
ons beiden

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

DUIZENDEN BOEKEN

duizenden boeken
aan alle muren,
in alle hoeken van
de kamers, in de gang,
op de trap, op zolder

duizenden boeken
in kasten, in rekken,
op hoge stapels
leunend tegen elkaar

duizenden boeken
netjes gerangschikt
op alfabet of onder-
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verdeeld in rubrieken

duizenden boeken
niet allemaal zul je ze lezen,
maar in potentie wel
je kunt ze niet missen

duizenden boeken
overal in huis zijn ze te vinden
oppassen, echter, is de boodschap
instortingsgevaar!

op zekere dag
leest u misschien een bericht
in de krant: man dood gevonden
in huis, bedolven onder boeken

Louis van Londen

DROOM VAN EEN BOOM

Ik was een boom
mijn wortels stonden in de aarde
mijn armen in de lucht

iedere nieuwe knop
deed pijn in mijn lichaam
ik dacht nog dat het een vleugel zou worden
waardoor ik de hemel ooit zou kunnen aanraken 
maar 
door ieder nieuw blad
werd ik alleen maar zwaarder
mijn armen werden langer
mijn lichaam verwond
en mijn wortels schoten dieper de aarde in

Sho'leh Rezazadeh

DIE MEERKAT

(Engelse sonnet)

(Foto: © Hans Muskens, Dierenrijk)

Penregop sit die meerkat op ‘n miernes en hou die wêreld dop
met klein skerp ogies is dit fyn gesny waar dit die lug en grond 

beskou
want die lewe kan in net ‘n enkele oomblik heeltemal stop

‘n arend kan neerdaal of ‘n roofdier kan kom jag waar die 
ander grou

maar niks beweeg op die vlakte of is te sien in die lug
dis net hittegolwe wat in die somerson in die verte bewe
en die wagter kyk vorentoe, heen en weer en weer terug
waar alles om hom tot oorvloed besig is om te lewe

Hy gewaar ‘n rooikat wat in die gras nader sluip en skril,
in alle rigtings word daar na gate gespat
maar dan is die veld en alles skielik net dood stil
en voort op sagte pote sluip die slu kat

as elke meerkat diep weg in hulle gate wag,
‘n katlagter hoog bo in ‘n boom vir die wêreld lag.

Gert Strydom

-

misschien dat deze ochtend
gelijk een brocante tafeltje
een scheur in het bovenblad toont

dat een vier stoelendans
hoogtij viert in haar licht
en dat ik, die nog slaapt

ontwaken zal in een
ommuurde tuin, ergens
ver weg van de werkelijkheid

ik stel me voor dat jij me
brieven schrijft en tijdens
het schrijven van iedere
nieuwe brief bedenkt
dat elke tuin een opening verdient

daarom eindig je steevast
met een groene poort die
openzwaait in mijn hart

Jeanine Hoedemakers

BELANG VAN DE LIGGING OP AARDE

Op straat lopen was er niet bij
de massa
schreeuwde zich weliswaar schor
de wereld bleef in de kou,
het klimaat liep hoger op.

Ik reed naar het stadje
met zijn haven
en museum
gewijd aan Satie
ja die Erik toch

Veel kon ik niet meer doen.
Ik ken zijn muziek,
zijn geschriften.

Ik trok enkel mijn kleren uit.
Gymnopediste, juist.

Het had de Kaspische zee,
de Rode of de Dode
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of de Zwarte Zee kunnen zijn.
Ik stond naakt tegenover deze
Noordzee
en bood mijn vrijheid aan
alle massa’s zonnekloppers.

Marc Tiefenthal

-

Ik heb geen land geen huis
Geen bed geen pinpas
Ik doe geen belastingaangifte
Ik heb geen computer 
geen meubels geen rugzak
ik reis de wereld rond
ik heb geen bezittingen

ik heb geen spaargeld
geen kleren - geen auto - geen liefde
Geen telefoon - geen koffiezet apparaat

Geen vrouw geen opleiding
Geen filosofie geen idealisme
Ik heb geen nationaliteit 
Ik heb geen stad waar ik deel van ben
Ik heb geen burgerservice nummer.

Ik wandel door de bossen
Beklim bergen bewonder meren
Maak me zelf een deel van de stilte 
dat over weidde waakt maak me zelf
deel van de vrede dat over het bladgroen
heerst - ik kan niet spellen ik heb geen woorden
ik stam af van de eik.

Ik lig op mijn rug en staar naar de azuren hemel
Ik heb geen vrienden geen afspraken
die ik moet nakomen – ik ontvang geen rekeningen
ik heb geen familie geen taal geen – 
Vakkundigheid. Ik heb geen land geen huis
Geen plek in de wereld.

Abdul Broekema

GOLVEN

als het golft, dan golft het goed
niet stuiten, niet te sturen
(De Dijk)

de golven kunnen goed zwemmen

ze omsingelen mijn voeten en
proberen me mee te nemen
de zee in

maar ik zet mijn hielen in het zand:
ik volg geen golven
behalve die van jouw waanzinnig
aanminnige lichaam

ineens duik je vlak voor me op
met je half verpakte
sierlijk welvende bovenlichaam en
je neemt me mee
de zon gooit haar blonde sluier af

maar ik kijk liever naar de blonde wolk of
golven om je onweerstaanbare gezichtje
vaak bezoeken een paarkrullen onaangekondigd
mijn mond als ik je kus

een half uur later sluit ik het raam van onze hotelkamer:
de lucht vergrijst sneller dan onze bevolking en
liever geen pijpenstelen op de vloer 
de regen tikt onophoudelijk opwindende  
gedachten en gedichten op het raam
terwijl mijn tongpuntje, lippen, handen, vingers en
gedachten maar al te graag verdrinken in de
onweerstaanbare golven van jouw killerbody

ik kom geen woorden tekort: het regent letters,
woorden, klanken, gedachten en gedichten

de regen beëindigt zijn gedicht

jij vindt mijn werk toch mooier
Jaap Bastiaan

HOE HET WEGGAAT

En dan
vergeet ik
eerst de familienaam,
dan haar voornaam,
dan de naam
die ik haar gaf
's nachts.

Daarna
vergeet ik
haar glimlach,
haar mond, gezicht,
hals, schouder,
haar bestaan
ooit.

Het laatst
verdwijnt de vlinder,
haar vingers
die mijn arm aanraken,
de blik in haar ogen,
het lied dat ze zong,
mijn naam
op haar lippen.

En dan
verdwijn ik,
en dan

Hans F. Marijnissen
Inzenden voor periodiek #014 vóór 8 april 2018.
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