
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 17 juni 2018, volgnummer 016

Elke derde zondag van de maand houdt de PoëzieClub
Eindhoven haar Open Poëziepodium in S-Plaza,

Bleekweg 1F, 5611 EZ Eindhoven,
van 14:00-17:00 uur.

Contact: mail poezieclub.eindhoven@gmail.com
of Facebook.com/PoezieClub.Eindhoven.

Volgend podium PoëzieClub: S-Plaza 15 juli
Dichters ‘n’ Jazz: S-Plaza 8 juli 15:00

Poëzie in Het Huis van Waalre: 8 juli 14:00
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Paul Bezembinder,
Abdul Broekema, Anne Karina Dijkstra, Zainab De Doncker, Jan Ducheyne,

Kaj Elhorst, Petra Fenijn, Gijs ter Haar, Irene Hagemans,
Jeanine Hoedemakers, Hettie Jagt, Harrie de Koning, Theo Koot,
Gerwout van Lodewyck, Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen,
Johan Meesters, Mark Mertens, Ruud van Neerven, Pit van Nes,

Sabine van den Oetelaar, Renk van Oyen, Angela Polderman,
Sho’leh Rezazadeh, Remco Sligting, Jacques Smeets, Renate Spierdijk,

Frans Terken, Rob van Uden, Max Violier en Aaltje Van Wieringen.

HOE EVA LEVEND

Groen en sprankelend staat de ochtend
ik sla het laken open en vraag haar 
als een bruidegom op één knie ten dans

is het licht in haar ogen niet alles
wat wij nodig hebben bij deze dauw en 
elke dag in ons paradijselijk vooronder

het staat op het netvlies gebrand 
een kruin vol onsterfelijke stralen
aureool dat ik met beide handen aangrijp

dat we tot bij ontij onze zon blijven tarten
als zij het haar losschudt haar hoofdtooi 
die blind slaat als een gouden regen 

ik die val voor de verboden vrucht
hoe kronkelen handen en voeten krijgt
doortastend druk ik de slang aan mijn hart

nooit vergeten hoe hoog de golven
hoe zoet het branden in hellevuur

Frans Terken

ZELFBEHOUD

we zitten met z’n allen vastgeroest in
strakke keurslijven van zogenaamd
zelfbehoud niet te verliezen wat we
hebben opgebouwd

sluiten alles zorgvuldig af lopen in

gestrekte draf recht op ons doel af
elke avond bekaf vol van zelfbeklag
een lachje kan er niet meer vanaf

in elke straat zitten achter nette
gordijnen oudjes weg te kwijnen
te wachten tot een verre nicht nog
eens langskomt uit verdomde plicht

het nieuwsoverzicht volgen we met
een half oor weer een aanslag hier
een autobom daar ach alles goed
voorgekauwd en beetgaar

Zainab De Doncker

AFVALSCHEIDING (ONTSPULLEN BIJ DE 
GLASBAK)

Een pepermuntje
balanceerde nog
minutenlang tussen zijn tanden.
Hij spreekt
met eruditie van een man met uitgesneden tong,
uitdruppend van de ochtendkwijl,
opgevouwen in zijn vestzakje.
Met de viscositeit van gesmolten mentholsnoepjes,
Stoned van de tot papaverpulver
omgesmolten zilvervisjes.

Hij mikt met willekeurige intentie
het kakje van de uitlaathond
bij een vaas geschikte bloemen.

Een klonk als klank van een
neerstortende glazen fles,
te midden van gedronken glazen,
als toorts van leeggedronken fraseringen
Een rouwkrans als cockring.
Zo nuttig voor het gemenebest
als het scalperen van een skinhead.

Het snijdt als verloren verzen
door de vuilniszakken heen.

Door gebrekkige motoriek
vallen geesten uit de fles,
als door heimwee
teruggekeerde,
bekeerde zendelingen.

Renk van Oyen

VOORUITGANG

Geen openbaring.
Gebroken beloftes genezen
zonder nalatenschap.
Je went eraan.

Er zitten woorden
in mijn hoofd
die ik nog niet
durf aan te raken.
De wond van de dood
heeft gebloed,
bloedt niet meer.
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De korst jeukt.

Toen ik nog niet wist
dat ik gelukkig was
kwam ik door verlegenheid
nooit in gelegenheid
tot genegenheid.
Wat ik vroeger zocht
in een kroegentocht
haalde mij in.

Haar schip
wachtte in de baai
en zij pakte haar koffers.
Meeuwen overschreeuwden
wat ik ook riep.
De horizon sneed
haar uit mij weg.

Ongenadig.
Ik bekende nooit wroeging
over hoe het er aan toe ging
en bouwde uit het ongerijmde
deze woorden op een plaats
waar nog niets was.
Ik ga vooruit.

Hans F. Marijnissen

WOORDEN VAN MARIA DE MOEDER 

Kijkend naar het gespannen bloesje
van een van mijn lesbische partners.
De welving van haar borsten, die de 
knoopgaatjes opent. Kijkend naar dat
gespannen bloesje, hoor ik mijn man Jozef.
Hij zegt tegen me: 

“Jezus en zijn erotische geliefde MARIA MAGDALENA zullen 
zo nog niet terug zijn van hun hotelovernachting en hun 
toespraken op de berg. En ik ga weer verder met dat 
bezinnen op het vraagstuk van het sterven. Ja, ieder mens 
wordt daarginder liefderijk opgevangen.

Maar kan men zich hiervoor niet openstellen. Heeft men bij 
leven ook geen liefde kunnen voelen en ontvangen. Heeft 
men toen niet kunnen delen in een sfeer van 
hoogfrequentie liefdesenergie dan zullen meerdere levens 
nodig zijn om dat te leren ervaren. Iemand die ervan 

overtuigd is dat er geen ‘hiernamaals’ is zal daar na het 
sterven ook weinig van ervaren. Deze ziel zal in een zwart 
gebied geraken waar het overigens niet echt prettig toeven is.
Een soort sluimersfeer is dat. Leef ook altijd, ook als je 
stervende bent, zo bewust mogelijk.

Wees als je dat graag wilt erotisch actief. Seksuele ontladingen 
zijn zeer recreatief. Open dat bloesje. Wanneer de welving 
van die prachtige tieten de knoopgaatjes al wat opent. Ja 
verruim ook uw bewustzijn. En overdenk daarnaast de grote
levensvragen. Je sterft overeenkomstig je bewustzijn, ook 
overeenkomstig je erotische fijngevoeligheden. Mis ze niet! 

Harrie de Koning

GOED NIEUWS, EEN NIEUW BEGIN

Het is nog niet zo lang gelee, verbeelden
we ons, de tap op Malle Abbe’s floor
valt dicht, we moeten verder rijmen voor 
elkaar, de liefste, wij dus, geen vergeelde

herinnering, maar kunstenaars in weelde
die elke derde zondag hun gehoor
bekietelen met trillingen en smoor
en nooit een flierefluit die zich verveelde.

Het is voorbij! Wij spannen onze kronen
van Stratumseind naar S-Plaza dit keer,
veranderen van smaak, beproeven onze sfeer
doorstaan de tand des tijds in ’t nieuwe wonen.

De poëzie herleeft op oude grond, een eer!
We dichten vurig voort naar verder, meer en meer

Pit van Nes

VERKEER

Oranje hesjes

Een vorm van
Zichtbaar zijn

Je weet
Dat het dreigt

Hoe veilig is
Oranje?

Hoe beschermend?

Schrikt het
Het noodlot werkelijk af?

Willem Adelaar

NIET MEER…

De morgen breekt
in gedoofde tijd
wezenloos tikken uren
de stilte voorbij
naar niemandsland
doffe gedachten
zonder woorden
doelloos

Ogen dicht, ogen open
misschien dat morgen….
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maar die lacht in zijn vuistje
blijft altijd lonken om het hoekje
nooit dichterbij
Nee, vergeet het maar
dit is het
ogen dicht

Eén jas aan de kapstok
de deur niet meer op een kier
Zo zal het blijven
verlangens zullen slijten
misschien zelfs vergeten 
op den duur
Mijn huis 
waar de koffie altijd bruin is
maar mijn hart niet meer te huur
en ik adem uit

Renate Spierdijk

DALENDE COMMUNICATIE EN,

alleen toekijken
is geen toekomst
ook nooit geweest
maakt het doelloos
zonder enig gevoel

bewustwording rijpt
maakt verantwoording
van eigen keuzes
tot innerlijke groei
van medemenselijkheid

helaas gaan kromme
gedachten vaak hun
eigen leven leiden
ontwrichting scoort
hoog in maatschappij

Hettie Jagt

ELBFÄHRE

Een lijnenspelpatroon in de Straßenkarte.
Wat rimpeltjes van mijn lief. Een verhandeling.
Die waar Heidegger de vloer aanveegt met Sartre.
En bonnetjes. Laatste kronen. Een wandeling.

Vergeten woorden. Einverstanden. Varsågod. Tak.
Wat maanzaad van dat broodje van vorige week.
Großsteingräber, verborgen in het voorste vak,
meegelift met het gras, toen ik even niet keek.

De veerman leest de ingewanden van mijn reis.
Wat ik herkennen kan, bepaalt wat hij kan zien.
Zo geeft het verleden de toekomst aan hem prijs,
ieder naar zijn geloof. Ik krijg wat ik verdien.

Paul Bezembinder

-

Ik heb de zon
in een potje gestopt
de wolken? heb ik al gewassen
de maan? Die hangt aan de muur
van de sterren heb ik een ketting gemaakt
stop alles in je koffer
en neem het mee
naar al de donkere hoekjes van jezelf, van je leven, van je wereld
waar je soms langs gaat
Ik blijf hier wachten
in een wereld zonder zon, zonder maan, zonder licht
koud misschien
heel koud
als je terug komt
bloei ik weer op
zelfs zonder de zon.

Sho’leh Rezazadeh

TOEN

toen ik nog dacht
dat wind uit een wolk kwam
één met dikke wangen en
een tuitmond

toen ik al wist dat
alles in mij waar is
maar dat het tegendeel al
leek bewezen

dat zelfs van de boom
die er niet meer is
de plek waar hij stond
wordt betwist

Jeanine Hoedemakers

-

Ach, lieve meid...
Je moet me niet langer meer je borsten laten zien!
Zelfs, dat slipje hou je best maar ‘an!
Ik ken toch elk plekje...
dat jij, voor anderen, verborgen hield!
Euh... of heb ‘k het weeral mis!

Gerwout van Lodewyck

SOK

Ze breit aan de lamlendige tijd
als een sok. Steek voor steek laat
ze zich gaan, glijdt af, slaat om.
Tussen haar vingers tikt onrust
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dat tot het verstikkend gevoel
leidt van onlust. Vastgesnoerd
als draad om de hals, spijt
om het verloren gaan in averecht,

waar naad voor naad preciesheid
geldt. Aangehecht nog een kans
voor verlenging. Misschien terecht
of slechts een gevallen steek.
inhalen,omslaan, doorlaten
glijden en afgaan.

Aaltje Van Wieringen

BRAK

waar water zal sprankelen van pulsen
impulsen voor een aloud beroep
beroerd door aanlandplicht paling-
smokkel en bureaucratische vissoep

is waakzaamheid nog steeds geboden
soms heersen in een zwarte nacht
ontij en gevaar  de zilte wraak van goden
een oostelijke storm windkracht acht

die kotters laat stranden achter banken
een reddingsboot die het net niet haalt
stoere kerels die openlijk janken

toch is het immer de mens die dwaalt
verzuimt om voor zijn maal te danken
de vis wordt karig en te duur betaald

Johan Meesters

EVEN STILSTAAN

De lome vleugel van het weten
komt nu naderbij.
De prijs van welbevinden
eist weer de toch nog onvoorziene tol.

De oerwet van oorzaak en gevolg
wordt steeds opnieuw glashard
en fel
weer overtreden.

De dag en nacht zijn
niet voor niets geschapen.
Het evenwicht
als een bundel licht
steeds weer kom jij in mijn oude vergezicht.

Angela Polderman

GENIETEN

Van de zomer
geluiden van buiten
dringen door
dagelijkse avondlijke stoeipartij
van de buurjongens
met hun vader
Hun twee honden houden zich stil

Op het speelveldje
kinderen in alle kleuren
spelen samen een spel

Er wordt gebeld
tuinkabouter brengt fruit
aardbeien uit eigen tuin
wel veertig aardbeien
even zovele kniebuigingen
als dat geen naastenliefde is...

Irene Hagemans

LENTE IN NORMANDIË

daar waar mensen crepeerden
meer dan zevenhonderdduizend
wandel ik door begroeide granaatkraters

waarheen ik ook kijk
vredig groene littekens
van een moordende tijd

nog steeds verbergt de aarde
ongeveer tachtigduizend doden
een kerkhof zonder kruizen

zonder te spreken
over twintig miljoen granaten
verstopt in de velden

bomen dragen nieuw blad
en helder twitteren vogels
in de beklemmende stilte

Ingo Audenaerd (sunset)

LEIDSEGRACHT

De ochtend ontwaakt,
zonneschijn trekt over de stad,
licht strijkt langs oude gevels,
ergens aan een gracht,

het maakt ze tastbaar, aanrakelijk,
zoals een boom, dor en kaal in winterse nacht,
door sneeuw geraakt,
worden kan als een fontein van licht.

De ranke huizen,
ze wijzen allen naar boven,
hemelwaarts,
als wilden zij,
hun spitse daken,
overdag aan die hemel,
en ‘s nachts aan de sterren raken...
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Als ademden zij, de huizen,
rank en slank, trillend haast,
zoals lelieen zojuist ontloken,
in het worden van het warme voorjaar.

Zo strijkt over de oude gracht,
de gulle morgenschijn...

breekt met haar aan,
het levenslicht.

Remco Sligting

HET MIDDEN VAN DE POËZIE

Als je mij vraagt,
Pakweg in je hoedanigheid van dichter des vaderlands,
Of gewoon als passant  
Ergens in een achterafstraatje,
Zo even na middernacht:

“Zeg, waar ligt volgens jou het midden der poëzie in België?”
Dan zou ik kunnen antwoorden:
Het ligt in de bossen & op braakliggende terreinen.

Het ligt in Brussel, want dat is nu eenmaal het midden.
Het ligt in de zee, au milieu, ja, in Oostende.

Ondertussen zul jij wellicht wegdromen,
Afgeleid zijn,
Moe van teveel woorden.
Van teveel mensen.
En ik zie je denken.
Aan al wat in je lijf zit.
Aan al wat rond je oren vliegt.
En ineens hoor ik jou en vele anderen
Stilletjes uit vermoeide ogen schreeuwen:

T E V E E L    B A N A L I  T  E  I  T 

Met onzichtbare lippen kus ik je,
Zoals een gedicht dat kan, ultraverfijnd,
Geflankeerd door de illusie 
Dat alles onverwoestbaar is,
Eens wij op zoek gaan.

Een middelpunt vervaagt, versterft, 
Zoals de ragfijne draadjes van 
Een zwarte weduwe die ongezien
Haar opwachting maakt in je slipstream
Daarmee elk middelpunt herleidend tot ‘op gevoel’

Het midden der poëzie zit in de atomen
Die boven ons hoofd zweven,
Die onder onze voeten van
Plaats veranderen, ongezien,
Zoals fijn stof in de lucht
Beweegt het
Middelpunt der poëzie zich
Op en top van
Kop naar kop.

Van ster naar ster,
Van benzinepomp naar nachtkastje.
Van kersenboom tot nachtuil.

Welke regels? Welk metrum? Welke ongerijmdheden?

Een middelpunt vinden is meer dan een plaats bevriezen.
Het is het vloeren van een keurslijf.
Het is het ongrijpbaar zijn tijdens elke wending.

Luister ons uit elkaar vallen en

Daarbij onze zinnen nakijken
Nog voor we ze hebben uitgesproken.

Middelpuntvliedende woorden hebben geen gids nodig.
Een oude wegenkaart & een blinddoek volstaan. 
Het midden der poëzie ligt nooit in de hoek op apegapen.
Doch vol goesting – ietwat vergeeld – wacht het elke dag
Weder op uw onverwacht bezoek.

Wees teder en onversaagd en
Weet dat wanneer u ervan terugkeert
U het toch maar weer hebt gewaagd
Om te rijmen en te lijmen
Waar anderen zichzelf liever in

Stilzwijgen laten verdwijnen.
Jan Ducheyne

DE STILLE TUIN

in de weerspiegeling van de plas
zie de afgeknotte takken
de schors gebarsten langs de stam

hoor hoe stil de avond valt
in ‘t diepste zwijgen 
van de bomen

bedwelmende meidoorn
het fluitenkruid
ruik het zoete vroeger

hoog in ‘t donkerblauw 
zwerven zwaluwen 
de koekoek roept

maar geen geluid 
in vage eenzaamheid 
kan weemoedigheid verstoren

in deze stille tuin waar heimwee
huist, naar de klaproos
en het koren

Max Violier

EENWOORDPOËZIE:

verjaarsmoeheid
Gijs ter Haar

LANGGEREKT

De woorden stroomden snel voorbij
maar volgden in een lange rij
gerekt tot aan de horizon
zodat ik slechts naar adem happen kon
maar geen woord ertussen
zelfs geen letter vond daar plaats
er was geen ruimte open
mijn lijf verkrampte
mijn hersens stormden
maar het einde was onzichtbaar
de wens was slechts
dat ik zou knikken
stoppen met mijn wegen en wikken
mijn eigen pad
mijn vergezicht
dat in de woordenstroom
geen toekomst had
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en dreigde te verstikken.
Ver over einder
en in den vreemde
vond ik mijn pad terug
nu wandel ik
vlot, met vaart
in afgunstdiepten nagestaard
om de vrije, levensechte, volgbare
droom

Kaj Elhorst

THEA’S TEERLING

Ze is geen Baudelaire of Rimbaud
noch Achterberg of zo.
Ze schrijft klein
over grote dingen,
ook wel groot over
kleine zaken.
Aspecten die aan haar
leven ontspringen.

Hoewel de ernst
en durf soms verzaken
laat ze luchtig
vonken overspringen,
ze zoeken een weg,
door haar wereld.
Haar beleven.

Nog even dan...
Dan gaan haar woorden
swingen
Light verse, de woorden
van heer streven.

Pen, papier, een luisterend
oor...
Thea’s verzonken gedachten.
Tot aan het elfde uur.
Toen riep het lustig vuur
de dichter
in haar op te ontwaken.
Hier voor je ligt blanco
papier om de loze tijd
voor eeuwig te wraken.

Je bent geen Baudelaire of Rimbaud
gedachten en dromen schenken
jou woorden
als teerling toegeworpen, zomaar
cadeau.

Pierre Maréchal

ONVERDRAAGLIJK

Op de bodem van haar handtas
van krokodillenleer,
ligt een 18 k gouden vulpen
te lekken.

Blauwe plekken
zwellen op tot druppels,
uitéénspattend op een
witmarmeren tegelvloer.

Blauwe sterren
in een stralend uitspansel!

Haar kamerden kijkt
zwijgend toe (en wie zwijgt
die stemt toe!)
hoe

kousen en schoenen
ongemerkt
hun deel van het proces
meekrijgen.

Wie zal haar wijzen op,
bevrijden van haar vuil?

Wie pakt de emmer
en de dweil?

Geef haar geen hand,
wijs haar liever op haar plas en
bied haar verschoning

en een vuilniszak.

Zoete broodjes en lieve woordjes,
hebben we nu
geen tijd voor.

Haal maar even
diep adem,en heb
vertrouwen in u zelve!

Petra Fenijn

WEL- EN ONWEER

de lucht donkert
wind verliest zijn zinnen

ongenadig opent de hemelsluis
het wolkbreukt
water valt aarde-waarts en
vult alle gaten

water weet zich geen weg
vult straten en stoepen
luchtbellen op plassen
dansen eigen choreografie

hemelwater bescheidt zich weer

en de pre-zomerzon
droogt weer alles op

‘t was wel weer
geen weer dat onweer
of was het welweer

Mark Mertens

MARIEKES WOORD

De regendruppels lijken op zeezoutkorrels
Vind je niet Marieke?
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Ik zie alleen kleine saters naar aarde toe vallen.
Ik begrijp die verdomde haast van hun niet.

Waarom heb jij mijn benen, mijn armen
Mijn tong elke dag weer van me afgetrokken Henk

Waarom heb jij onze kinderen laten spelen met mijn ledematen
waarom zei je er niks over?

Het gezicht van de klok verandert nooit blijft altijd jong
Het gezicht van de klok doet me denken aan Gilgamesh,
Een krijger die niet dood wil.

Denk je dat die Germaanse fabels, die Griekse mythen
je ooit wat goed zullen doen, die middeleeuwse 

Ridderverhaaltjes.

De wetenschappers legen een brein in de laptop
er ligt een brein in de zoekmachine

Mijn vingers reikten naar zonlicht
Haar vingers streelden over mijn huid
Voelde aan als zonlicht, maar dan waterig, zwaarder

Nee, ik weet eigenlijk nooit wat ik zeggen moet
Marieke het was niet mijn schuld.

Je viel makkelijk uit elkaar
wij vermaakten onszelf met jouw ledematen, maar

wisten ook dat jij jezelf makkelijk weer in elkaar kon zetten
Dat deed je immers elke dag opnieuw.

Abdul Broekema

VERGEEFSE MOEITE

Ze komen nooit tot leven
hoe de schilder zijn kleuren ook mengt.
Alles ziekelijk stilstaand,
de schaduw op tafel,
de fruitschaal zonder rottend fruit,
de schedel met zijn grote ogen
hoe machteloos zij lijken.

Of die watertoren in de stad,
met de man die maar nooit naar binnen kan.
De oude vrouw houdt niet op met wassen,
terwijl de was nooit groogt.
De zon schijnt zonder warmte,
de kou blijft hangen op het doek.
En daar staren wij naar.

Theo Koot

VAKANTIE IN ZICHT

Namiddagnevel, hogerop, bergen blauw
kustlijn naar zee, rode rotsen
bonte strandlakens op geel zand
innig samenzijn gaat op in mensenmassa 

Brede heuvelstraten, spiegelende winkelwand
kokette jurkjes, hondjes aan de lijn
bomen schaduwwerpend op terrassen overvol
smachtend zoeken naar verkoeling

Touringcar, te vroege rit, kurkeiken landschap
drietalige eentonige stem uit speakers
alom hardop gesnurk in bijna lege bus
ook onze ogen vielen dicht

Lisboa, opeengepakt, tram 28, lange rit
dansend heuvel op, heuvel af
van haltestop, naar haltestop
let op, hand op de knip

Vliegveld, drukte vanjewelste 
slepende koffers, handbagage, pascontrole
piepende poortjes, schoenen uit, benen wijd
iedere keer hetzelfde gelazer

Maar nu zicht op een zalige vakantie 
vrolijke vogelzang, drankjes onder handbereik
ligstoelen, fijne tuin, een heel leuk huis
fantastisch weer, wij blijven thuis

Max Violier

-

aan de oever werd ik geroepen
zie je ogen gevuld met rood
ik bloed van ongemak
aan de oever
vliegen de vlinders
uit je ogen
je trilt je tederheid
ik bloed om de waarheid
ik bloed het ongemak

Anne Karina Dijkstra

-

onaangedaan
is het geheugen
een wonder over verleden en heden
een wonder van een roos in de sneeuw
ik wist wie je was
je doorboorde mijn geweten
het vuur doofde de vragen
ooit door de tijd gewonnen
vragen
je roerde mijn bloed
ik bouwde een koepel
waar jij gehavend
voorbij liep
met mijn bloed op je gezicht.
vloeiend langs je hals
op de pleinen van je dromen
op het water van mijn hemel.

Anne Karina Dijkstra

 JONATHAN LIVINGSTONE SEAGULL

Op vleugels gedragen door de wind
Toegewuifd door de groene halmen
Ga ik op zoek naar voedsel en geluk
Uitgelaten in de Vlucht
Het voorjaar bruist in de wolken

Opstijgen naar grote hoogten
Duizelingwekkend dalen naar diepten
Speelse taferelen boven de duinen
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Als een moedige kunstenaar
Op vleugels de wereld verkennen

Ik voel mij vertrouwd met dit tafereel
Voel me één met de gevaren
Kijk mij eens, ik stijg steeds hoger
Duik steeds sneller in de diepte
Beducht op gevaren in de wereld

De mens kan leren van deze vliegers
Hoe het leven te verheffen tot ware kunst
Los van de noodzaak om voedsel te bemachtigen
De mystieke macht van het vliegen
Met de snelheid van onze gedachten

Gelukkig, ik ben zoals Jonathan
Ik zoek naar voedsel en geluk
Samen met de Vlucht of alleen
Als ik het heb gevonden
Keer ik terug om het met anderen te delen.

Skybird, make your sail
Nightbird, find your way

Jacques Smeets

-

smaakvolle lippen
zoenen en verzoenen je
het leed gebroken

Gerwout van Lodewyck

TOPSTUK

soms verrast het leven je
met best wel vette shit
zo zag ik net een Rothko
toen ik opkeek uit het raam
zijn rechtgehoekte, grote vlakken
hemelsblauw en wolkenwit

Sabine van den Oetelaar

DIE DACHT

Die dacht
de Almachtige te verstaan,
die het verhaal van God en mens
wilde vangen in gezangen,

twijfelt hij,
luisterend naar
een tekst van eigen hand
een psalm door Allegri
op muziek gezet?

Miserere mei, Deus
God, ontferm U over mij.
Was ’t echt, gemeend?

David heet hij, lieveling,
maar wat verschuilt zich achter
dat gezicht met sproeten
van de koning, zeventig jaar,
als hij luistert naar het lied
dat klimt, klimt en opklimt,
tipjes optilt van de sluier,

van de woorden opgeschreven,
toen hij zijn gouden troon
diep, diep, dieper
in de modder dreef?

Wie zal ooit begrijpen
de schuld die hij beschreef,
de schande en de schijn
van al te schone idealen?

Rob van Uden

Verkrijgbaar vanaf 23 juni 2018:

DAVID
ROB VAN UDEN

Uitgeverij Van Kemenade, Breda

GEER EN GEERTRUIDE

Dit is het verhaal van Geer
En zijn vrouw Geertruide
Zij leefden ietwat perifeer
Van `t mooie Genemuiden

De buren hoorden laatst een keer
Heel enge brulgeluiden
Het leek wat op een loopse beer
Zo trachtte men te duiden

Geertruide bleek dus keer op keer
Het vlees te heet te kruiden
Daardoor ontstond een zure sfeer

Geer vertrok, het deed hem zeer
En naar men hoort verluiden
Woont hij nu separaat in Sappemeer

Ruud van Neerven

Verkrijgbaar vanaf 1 juni 2018:

HONINGZOETE
HEKELHEDEN

RUUD VAN NEERVEN

Uitgeverij Heimdall, Waalre
Inzenden voor periodiek #017 vóór 8 juli 2018.
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