
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 15 juli 2018, volgnummer 017

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 19 augustus
In augustus géén Dichters ‘n’ Jazz en géén PepperPlus!
Bezoek aan de KunstClub Eindhoven: 2 augustus 14:00

In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Paul Bezembinder,
Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, Petra Fenijn, Nasrin Hamidi,

Rachelle Hardes, Wendy Hoos, Gerardo Insua Teijeiro, Bob Kalkman,
Harrie de Koning, Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen,

Rick van der Made, Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Pit van Nes,
Sabine van den Oetelaar, Luk Paard, Peter Prins, John Roovers,

Remco Sligting, Renate Spierdijk, Anja Tekelenburg, Frans Terken,
Irene Verheij, Max Violier, Cor van Welbergen, Loes Westgeest

en Christian van Zitteren.

ALS JE IN DEN HAAG GEBOREN BENT...

Weet je dat de zee altijd dicht bij je staat
Dat groene parken je leven blijven omringen
Je nooit door iemand iets laat afdwingen
Nooit bang zal zijn voor een gevecht
want een Hagenees is nooit iemands knecht
Trots mag zijn op je buurt en mooie straat

Ben je direct en ad rem, verhef je plots je stem
Voel je je welkom in Des Indes en in het koffiehuis
Geniet van die heerlijke Haagse Bluf bij het fornuis
Slenter je langzaam over de drukke Grote Markt
Vloek je bij het zoveelste opgebroken verkeersinfarct
Stap je bij Amsterdamse arrogantie meteen op je rem

Stroomt er voor altijd Groen Geel bloed door je lijf
Krijg je al last van heimwee bij het Prins Clausplein
Zou je nog zo graag eens in het Zuiderparkstadion willen zijn
Zie ik ons in gedachten weer dansen in de Marathon
Genietend van een ijsje bij Florencia in de zomerzon
Hoor ik de fontein in de Hofvijver roepen: Blijf, blijf blijf!!

Cor van Welbergen

VAN ELKE DRUPPEL WATER

je zou mij alles kunne
elk woord zo
asof ‘et uit elke porie stroomt

maar je schreef niks
dus noemt mij nie
en ik dan

de waterangst
omdat ‘et smore kan
verdrinke kan
en elke droom tot dood

zoude ze de woorde
of is de stilte
‘et water waarin
ik bange man

maar jij schrijft nie
en ik fluister
op de ademstroom
van kracht en puur
uit elke vezel

heart
&
soul

zal ik je drage
al moet ‘k door ‘et diepste
van elke druppel water
doordronge

en jij mag leide
de bene langs me flanke
jouw hart kloppend
aan ‘et mijne gehoude

de hande aan hande
’n zachte kracht

teder

ferm

door ‘et diepste heen
door elk diep heen

geen angst
geen gesmoord
geen dood
en toch de kleur
rood

vandaag en later
de kleur van de drome
om ’et hart gespoeld

diep
en zacht gemaakt

Luk Paard

ZIJ

naarmate de toekomst
meer in zicht komt
word ik mij bewust 
van ‘t verdriet dat zij droeg

nu kaarten minder worden geschud
daar mijn vingers allengs verstijven
besef ik dat zij er niet om vroeg;
haar aard en prille haard
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dienden veelal in angst te verblijven

ik voel haar pijn thans in mijn hart
het is alsof ik het toelaat en luister 
naar de woorden achter in haar mond

en nu dieper in de ogen kan zien, 
zoals die blik uit het duister,
met de ballast van het leven
en de rust die zij nimmer vond

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

52° 00' 40'' NB, 4° 20' 14'' OL, 07:52 U,

lief inzicht, 

I
het station, tas openritsen, schrift op schoot, tunnel in zien, 

licht, vanuit de richting waar we niet gaan, de tegengestelde,

anderen, onbekenden, eten staand, drinken lopend, hebben een 
huid waaraan geraakt kan, willen, bedekt, de gesloten ogen, 
zonder onderscheidt, door de ander, anderen, en zichzelf, 

grijs is een kleur, zwart en wit, een verbleekt blauw petje, 
artistiek of zonder ziel, zo iets heet ook wel zielloos,

vanuit het coupéraam kan je de rode en gele velden, haaks tegen
de coniferen, grazend vee, Vinex, oude bomen rond het 
plein, bramen en wegwaaiende pamfletten zien,

ik had mee je willen vragen,

II
over zielenroerselen, het onmogelijke, en stommetje spelen,
een lege maag, een hartslag (54 – 56 p/m), hematocriet 0,55 l/l, 

haargroei daar waar het een jaar geleden niet was,

III
in de rijdstoelen er achter likt zij een envelop dicht, drukt een 

minuscule pil uit een groene strip en slikt die, 
waarschijnlijk, in,

langs het raam aan de andere kant schieten de bomen voorbij, 
smalle velden met vee, een boerderij, bosschages, in het gras 
slapende schapen, een groep huizen, parken, een veld, 
breder dan de vorige en wegwaaiende pamfletten,

hoe onderscheiden vinken zich van lijsters, lijsters van 
hoenderen, en die van kraaiachtigen, 

IV
lieve,
 
moedwillig leg je het hoofd op het zwarte tasje, ogen open, het 

wordt zonniger, 15:20 u., wandel zonder je jas, rijden we weg
vanuit een licht modern aandoend station, 

ik had nog iets willen vragen,
Peter Prins

52° 56' 38'' NB, 4° 56' 11'' OL, 08:18 U,

lief uitzicht,

zo te zien tast je het besmeurde raam af, mannen op de 
hydraulische lift, bewapend met een hogedrukspuit maken, 
in opdracht, de betonnen rand van de borstwering schoon, 
het wekt geen argwaan, alleen weerzin de ramen opnieuw 
schoon te moeten maken, 

de ver strekkende grasvelden zijn leeg, geen kokmeeuwen, geen 
kauwen, wit en zwart kleuren om rekening mee te houden, 
net als het grijs dat er boven hangt, het verhult het 
grenzeloze er achter, de reuring omdat de bron van goud is 
gevonden, extase, veel verder ben je niet gekomen, 

de zes platanen, vol blad, staan in het veld, je telt ze elke 
ochtend, als je naar rechts beweegt komt de zevende 
vanachter de raamlijst vandaan en wordt je aandacht 
getrokken naar het oranje zwaailicht aan de overkant van de
oude binnenhaven, waarschuwingslicht dat in de ramen van
het rechthoekige flatgebouw weerkaatst, kleine figuurtjes 
glijden er van oost naar west, 

over het klinkerpad gaat een jonge vrouw op een gele fiets 
richting het plein, een tweede zet haar fiets in het rek naast 
het gebouw aan de overkant, ze draagt een rugtas en een 
dikke zwarte jas, zwart is een kleur, daadkrachtig gaat ze het 
gebouw binnen, 

iemand anders, die van het glooiende pad, richting het 
klinkerpad, aankwam, besluit halverwege het glooiende pad 
de flauwe bocht achter de vuilnisbak af te snijden, staand 
op de trappers zet ze extra vaart om het gras te ontvluchten,

je ziet dat er toch kokmeeuwen neerstrijken in een van de ver 
strekkende velden, een handvol, 12 stuks tel je twijfelachtig, 
een enkele vliegt op om bij een ander neer te strijken, de 
zevende bij de achtste, 

over de kade aan de overkant glijden kleine figuurtjes van oost 
naar west, 

van boven klinkt een signaal, de was is klaar, 

nu ga je traag, zonder het nemen van een heldere beslissing, de 
zwarte schoenen aantrekken, de grijze wollen jas kiezen, het 
gedicht The Glass Essay in een kleine zwarte tas stoppen, 
om naar het station te lopen, 

je gaat lopen om de kwetsuur aan de rug te verhelpen, je weet 
nu al dat je in de andere stad, aan tafel, de handen in de 
schoot legt, niet of er een zucht ontsnapt,

Peter Prins

H20180701

ook waar je nu woont
wijkt de schaduw van heimwee
niet van je schouders

Hans F. Marijnissen

MIERENNEUKERS

zijn schrijvers
in feite mierenneukers?
dagenlang kunnen zij
immers zeuren over iets
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staat die ene komma
wel op de juiste plaats,
moet die zin niet nodig
worden veranderd?

zij schrappen, schaven,
dat het een lieve lust is
er komt maar geen eind
aan al dat ijdele gedoe

slechts zelden tevreden
met wat zij produceren,
is hun lot eigenlijk
maar beklagenswaardig

schrijvers zijn mierenneukers
het moet nu maar eens
worden gezegd en, jawel,
een van hen ben ik

Louis van Londen

PARELS

Wakend als de wereld slaapt
weet ik van kinderen in kooien
parels in gesloten oesters
ontnomen door ruwe bolsters
de pit verrot
ook zij waren ooit onbedorven
hun ouders, gestorven, draaien zich om
in kale graven

hoe raakten zij ontheemd
wat is er vreemd aan
het zoeken naar een haven
door een vreemdeling
een vluchteling
een zonderling weet beter

Op zoek naar leven in een ander land
gezien als vijand

door eigen have
en hen die ooit
op zoek naar leven in een ander land
hier eerder waren
duiden grenzen op oneigenlijk bezit
blijft scheiden lijden

wie spreekt er over kaf en koren
als zwijnen niet weten wat parels zijn

thuis zijn mag overal voor iedereen
die de berg vanbinnen zag
en ertegen op kijkt

het hoeft niet, het moet
Bob Kalkman

NU DIT ONTSTAAT

deze oplossing van
bevrijde adem,
vrij uitstromend vanuit
de Onvoltooid Verleden Tijd.

Die heuvel hol
tot aan de uiterste top,

op de echo na
van de voortvluchtigen
die hier ooit
asiel vonden.

Die blijde leegte dus,

die je mens kunt noemen.

En zie mij gaan,
ik ren en vlieg alle kanten uit,
mateloos in losse flodders.

Het maakt niet uit,
ik ben gelukkig!

In mijn niet nemen,
niet bouwen,
niet rusten,

totdat...
Petra Fenijn

WIE KENT...

leven in 
glorie als
vormelement
te midden van
suggestieve hoop:
toekomst genaamd,
bij een ieder
onbekend.

leven in
eeuwige mist,
het duister
van de aardse
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bloedsomloop
wie kent zijn
vrienden meer...
wie kent zijn
wereld beter...
dan slechts
daaromtrent?

Wie oordeelt
over de nacht,
de dag,
de onverwachte
samenloop?
over de mens
zijn temperament?

Over zijn oordelen,
zijn wereldzeef
Ondanks kleine sporen
Slechts bewijs dat hij
Hier
Tijdelijk verbleef.

Pierre Maréchal

ZONDAGMIDDAGARMPJE

De zondagrust zoekende
wandelaar kijkt vol verbazing
naar de zondagsrijders

Volledige gezinnen op weg
naar meubelboulevard,
pretpark of koopzondag

Omringd door een haastig
aura reppen zij zich
rücksichtslos naar hun
bestemming

Zo beleven zij, de Zondag
van moeten naar moeten
geen tijd voor elkaar

Zondagskinderen worden ruw
weggesleurd uit hun smartphone
apathie

Armpjes vliegen uit de kom,
de zondagtrip eindigt bij
de huisartsenpost

Maar goed dat er zondagdichters
zijn om zo’n dag te beschrijven

John Roovers

GEWAARWORDING

Als verdoofd staar ik naar
de bloemen in de tuin, die
hun concrete vorm lijken
te verliezen.
Lijnen verdwijnen, terwijl
het palet van kleuren
zienderogen vervormt tot
een geheel dat doet denken

aan een tuin van Monet
in Giverny.
Alles wat ik zie,
bizarre zebra wolken
zwermen muggen
badende mussen
het silhouet van
een zilvermeeuw
oogt surreëel.
Als bij toverslag word ik
ineens gewaar van
mijn catatonische staat
waarin schaduwen
van het verleden
door indirect licht
in het heden dansen
met de schaduwen
van nu, scheppend
een distorsie van zicht
een kleurenpalet zonder
ook maar enige recidive
het beeld impressionistisch
tot zelfs non-figuratief
en het daalt in, het besef
dat ik de storm, in mijn hoofd
heb laten winnen
van de zon, in mijn hart.
Bewust van het gevoel
van verlammende smart
neem ik een diepe ademteug,
adem vastberaden uit en
laat het los, het mag...
Een rups wordt nooit
zonder enige hinder
een vlinder.
Morgen is weer een
nieuwe dag..

Rachelle Hardes

WE SPELEN DRAKENRIJDERS

De tijd bestaat niet hier
de zorgen weggegeven
aan de donkere wolken die plaatst maakten
voor een blauw doek met een getekend zonnetje
elk moment voelt licht
precies als het moet zijn

Ik blijf bij jou
je bent een deel van mij
en waar je gaat
je draagt me mee
In liefde
altijd in liefde
dat weegt niets!

Ik voel geborgenheid
om me als een deken in te rollen
Of we maken een tentje
van die deken
en niemand mag erbij

En we spelen drakenrijders
verzinnen rare raadsels
onze eigen geheimtaal
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Ba-dioel WHO-poep TRA-DIN-KOLI
KRA-ZIEL VA-DIE-DIE DOMA OLAGOL

We hebben zo’n lol
We slurpen plezier en laten de tranen stromen
van het lachen

Als de nacht zijn sterrensluier over ons legt
verdwijnen wij
zomaar
het is zoals het is

Het brengt verwondering

Om dan
met HOLDER DE BOLDER
en de echo van mijn schaterlach

Als drakenrijders terug te keren op ons nest.
Wendy Hoos

ALS IK AAN JULLIE DENK

Tweets van Donald Trump of nepnieuws over Donald Trump?

Hoe moeilijk is het, om
voor even mijzelf te vergeten
want als ik aan jullie denk
dan denk ik niet aan mij

zoals men wel zal weten
in mijn leven staan met stip
drie dingen nummer één
dat zijn: ikke, ikke, ik 

in de maand juli denk ik, 
zeker weten, niet aan mei
het verleden is voor mij
voorgoed voorbij

augustus zegt me in juli geen sikke-sikkepit
ik leef alleen voor mijzelf, in het heden
dat doe ik samen met mijn ikke, ikke, ik
toekomst, milieu, klimaat, kan mij niet schelen

na mij de zondvloed zou ik zeggen
en dat gesol met mensenkinderen
‘I really don’t care’, jou wel?
nou, het spijt me dan ten zeerst

voor mij geldt ‘ikke, ikke, eerst’ 
Max Violier

AAN VA

Kom niet naderbij.
Jouw sporen
van kuskolossen,
jouw brandend verlangen,
hartkamers vol.

Kom niet naderbij.
Jouw hart,
jouw klaterend, haperend,
klappertandend hart.
Eenzaamheid fonkelt
daar waar in de vroege ochtend
één ster volhard.
Kom niet naderbij.
De geest in de fles is brak.
Het leven is als een kroon,
weggerukt van het voorhoofd,
prinsessendromen
voeden het verlangen te doden.
Te sterven.
Verbrand steenkool,
van mij weggenomen,
gescheiden van het asbest.
Kom niet naderbij.
Jouw genegenheid
laat sterren botsen
in het donker.
Het firmament zal vlam vatten.
Met slechts twee harten
die tot het einde
der tijden
zullen ontbranden – 
de onzen.
Kom niet naderbij.
Het zal
de hemellichamen
alleen maar
verwarren.
Kom vooral niet naderbij.

Gerardo Insua Teijeiro

MYSTERIE

Schoonheid is slechts een woord,
het zegt niets van de waarheid,
die ook maar een woord is.

Waardevol zijn de bewegingen van de gedachten,
de schikkingen van het zijn,
zij zijn als nevels die in mijn woorden schuilen,
zoals in vlinders het verlangen naar een bloem.

Geen enkele dichter doorgrondt dit geheim,
hij ontvangt haar, dient haar, heeft haar lief,
zoals in vlinders dat verlangen,
of, op het gelaat van een geliefde,
die glimlach,

en in haar fijne wezen,
haar fijne gezicht,
weerspiegelt zich,
het licht van de zon.

Remco Sligting

DE KLEUTERKLAS

de kleuterklas
was een uit de pas
gelopen strenge
oefening in aanpassingen
die talenten in de wacht dwong
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de kleuterklas
geboren uit zieke geesten
verloren zielen
die worden als een kind
onacceptabel achten
daar de pijn van verlies en tekort

een gedeeld bordje havermout
in het midden heeft gezet.

Anja Tekelenburg

-

Ze stifte haar lippen ietwat roder...
Ongegeneerd, trok ze pruillipjes in haar spiegeltje kijkend!
Ik werd er verdorie wat ongemakkelijk bij...
Dat wicht zat immers rechtover mij in de trein!
Haar zomerkleedje was best luchtig en niet te lang...
Ze zwaaide regelmatig met haar mooie lange benen!
Euh... zoals het ‘n heer betaamt, durfde ik niet te kijken!
De weerspiegeling in het raam gaf mij genoeg kijks...
Toen ze uitstapte... gaf ze me nog ‘n schalks knipoogje!!!
NATUURLIJK, had ze in de gaten dat ik haar...
in stilte bewonderde, zonder geile blikken!

Gerwout van Lodewyck

BAGATELLE

Als feest van tropen, topen en non-sequiturs
dat – eerst nog opgesloten in de kofferbak –
nu toch dan losbarsten mag, zo zetten wij koers,
bepakt-bezakt met volle tassen van de FNAC,
naar de gasteningang van het Château du Lac,
waar wij ons drie dagen over zullen geven
aan de verdere geneugten van het leven,
de liefde, de langue d’ac, de poésie Russe,
en het ‘s avonds voor het samen slapengaan
nog even wat comedy kijken op Canal Plus.

Paul Bezembinder

VLUCHT IK VLUCHT

Er schuilt een vluchteling in mijn hart
diep vastgeketend aan mijn aorta
voedt hij zich met mijn bloed
en kruipt onder mijn huid

Ik krab uit alle macht - waanzinnig
van de jeuk de pijn de kotsende angst
verteerd te worden door deze parasiet
ben ik nog baas in eigen lijf?

Ik vlucht en ren en struikel verdrink
mezelf op de hielen gezeten
gorgelend een laatste ademteug
afgewezen uitgezet door een groter Ik

De angst baarde stelligheid implodeerde
tot tegenstelligheid - door mijn ogen
zie ik mezelf anders kijken - en nu
sla ik de vluchteling dood en begraaf hem

Waar ik gebleven ben weet geen mens
niemand zal hem missen - of toch misschien
jij die je soms stiekem afvraagt
waar mijn mededogen is gebleven

Christian van Zitteren

WERELDBEKER OPSTEKER

Verschoond van de vrijage tussen
dagoberteske duitenzucht en
voorgefabriceerde volksgekte
bekijk ik een Oranjeloos toernooi.

Zo bezien vind ik het eigenlijk
prima zo en sterker nog,
vind ik het zelfs wel mooi.

Sabine van den Oetelaar

LEVE DE VAKANTIE

Vakantie in zicht, het rijk van frank en vrij
tiert welig rond in ieder jaargetij:
een feest, we gaan op stap, geen grens te ver
voor tent, safari, uitjes allerlei
onszelf trakteren idealiter
op zon en zeeën, sneeuw een hemelster
vakantie in zicht, het rijk van frank en vrij
we trekken kleding uit, zijn poëzij
gaan avonturieren het is zover
ontbloten harten smoren dij aan dij
in golfslag, likkebaard en Jupiler
massages vederlicht soms mijlenver:
vakantie in zicht, het rijk van frank en vrij

Pit van Nes

GEEN KAMPEREN VOOR MIJ

Ik kan er alleen nog van dromen
Kamperen is er niet meer bij. 
Die mooie tijd is voor mij voorbij
Kan niet meer slapen op de grond.
Ernstige allergische reacties 
Hebben het voor mij verpest.

Zo jammer, want ik deed het graag.
Zo midden in de mooie natuur. 
Op een luchtbedje of een matras
Ergens op het malse gras.

Met je slaapzak en je zaklantaarn.
Lekker lezen in je boekje
Bij het licht van de lantaarn.
Wekker zetten, want vroeg op
Voor de zon opkomt naar buiten

Gouw je kleren over je pyjama aangedaan
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‘n Dikke trui aan en je geitenwollen
Sokken in je laarzen gestoken.
Broodje mee en wat te drinken. 

Stilletjes in de ochtendschemering 
Voetstappen gedempt door het zachte mos.
Op zoek naar een Konijntje
Eekhoorntje, Hertje of een Vos. 
Ergens verderop in het bos.

Zou graag willen dat ik dat nog kon.
Het ontwaken in mijn tentje
Bij het opgaan van de Zon. 
Aurora!!!

Irene Verheij

ASSIMILATIE

Misschien
vertel ik je
de waarheid,

maar het doel
van deze woorden
ligt elders.

Niemand kent me
hier.
De menigte
bladert zonder te lezen
door me heen,
luisterend
naar andere muziek.

Niemand
zal zich herinneren
dat ik hier was,

maar alle dagen
laten hun sporen achter
in wat ik weet
en wat ik doe.

Hans F. Marijnissen

IK STOP ERMEE
(MIJN ALLERLAATSTE VERS)

Ik kroop met
al mijn talent
in pennen,
en kraste papier tot poeder.
Ik creëerde woorden
op liefdesborden,
uit zuurstof, en
stemklanktoetsen.
Binnenkort.
Binnenkort.
Binnenkort klappen rozen
en regenbogen
uit de school – 
gloort
de ochtend,
rusteloos.
Ogen geopend.
In het huis waar

de ramen slapen,
kleuren kozijnen rood.
Het laatste restje
van de nacht kruipt weg
in kelders, op sterven
na dood.
Terwijl de zon
met aanmaakblokjes
vlam vat,
blijf ik in het donker
om mijn woorden
te verpatsen.
Ik beloof je voor deze ochtend
een met een kus verzegeld lot.
Het licht schiet aan.
Kom naast
mij staan.
Zij aan zij.
Blik gespreid.
En zie, hoe boven de wolken
mijn hartuitspattingen
krachtig
de hoogte in borrelen.
Geen pennenstreken.
Geen kreet,
geen vers met allure.
Een laatste vers, nog één,
en ik stop ermee,
nu.
Één dichtertje
minder,
voor op de bühne.
Ach,
het was
leuk zolang het duurde...

Gerardo Insua Teijeiro

DUSTY

De kleedkamer is klein en wit.
Het doorleefde mannengezicht
zit in een doorleefde spiegel naar zichzelf te kijken,
ziet een mannenhand naar een vale plastic tas reiken
waar enkel vrouwelijkheid in zit

De pruik is revolutierood
De glinsterende oogschaduw
onder hoge wenkbrauwbogen zwart als hellepoorten
verblijdt de intense blik die kijkt naar de geboorte
van een koningin uit de goot
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Met jurk die de ogen streelt,
op hakken hoog als torenflats,
op het toneel onder het baldakijn van rood fluweel
toont ze publiek elke tekortkoming van vooroordeel
als postmodern Vrijheidsbeeld

Rick van der Made

VOOR MARGOT ZOMERS
DIE ZONDAG 8 JULI THUISKOMT VAN HAAR 
TRIP TO INDONESIA

Ik zit weer op de fiets
Naar mijn werk
Geen tijd te verliezen nu
Had ik gedroomd vannacht
Er was een aap in de stad
Een orang-oetan
En was ik die aap
Ja ik meen het
Althans zo voelde het
Van binnen heel
lief en vredig
Maar ik werd opgejaagd
Toen was ik plotseling in de jungle van Borneo
Er viel een stilte
En in die stilte klonk het geluid van de toekan
En was ik gelukkig

Harrie de Koning

TELKENS OPNIEUW VERMOORD

zij slepen hun leven
van grens naar grens
zijn zelfs geen nieuws meer
op beeldbuizen thuis

enkel de angst blijft
met of zonder asiel
is er nergens meer
een veilige plaats voor hen

enkele seconden verder
verscheuren hyena’s
doorheen prikkeldraad
dát wat er van hen rest

Ingo Audenaerd (sunset)

UNIVERSALE

en al we buitenkomen
nadat de kroegen zijn gesloten
en van het lied
niets anders over is dan
de nagalm
de doofheid
de schorheid van de kelen

willen wij dit lied
met heel de wereld delen
de muziek voortzetten op straat

zingend in de nacht
pogen wij de duisternis
zijn kracht te ontnemen
en maan en sterren
te laten dansen op onze muziek

hoewel onze stemmen
niet verder reiken dan
het einde van de straat
gaan wij door met zingen
totdat de nieuwe morgen
uit dit lied opstaat

Willem Adelaar

NATUURFENOMEEN

vanaf de zaaddoos
van een klaproos
kijkt zij om zich heen

dit hebben we te leen

nu nog te leren
het behoedzaam
te beheren

Loes Westgeest

ALWEER 5 JAAR ZONDER JOU AAN MIJN ZIJDE

Ik zie je in het wazige silhouet van mijn vervlogen dromen
omfloerst in de passie en hartstocht van toen

Ik zoek troost in jouw foto’s van gisteren
in mijn gedichten van vandaag
in het droeve theater van morgen

Ik zie nog steeds je blije lach
zacht strelend verkwikt mijn versmachtende ziel
jouw herinneringen aan jou verzadigen mijn universum

Jij schonk mij alle zonnige dagen
maar ook de zwarte nachten van je verlies
Ik ervaar nog iedere dag jouw pure liefde
Ik voel me gezegend en vereerd
om door jou geliefd te zijn geweest

Love you for ever

R.I.P
Nasrin Hamidi
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