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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.

In deze speciale aflevering gedichten van de leden/dichters van
de PoëzieClub Eindhoven (alfabetisch):

Bob Kalkman, Hans F. Marijnissen, Angela Polderman en Max Violier.

MORGEN IS FANTASIE

Wat valt er te dragen als lucht
vederlicht voorbij vliegt
in de tijd ons gegeven

Er is streven binnen omlijning
omlijsting en begrenzing
van reeds uitgezette paden
en verraad
streven naar overtreding
vrijheid is illusie

Ik hoor het steunen en het zuchten
keer op keer
als pijn weer bedriegt
omdat de daad als kunstvorm
niet meer bestaat
terwijl de tuin der lusten
al lang gesloten is

Eden behoort tot het verleden
en morgen is slechts fantasie

Toch zoek ik nog naar wegen
om te komen tot een vredig slapen
waar klokken niet meer tikken
en zerken nog betaalbaar zijn

Ik wil weg
weg, heel ver weg
van deze pijn

Bob Kalkman

NA DE VOORDRACHT

Woorden schuifelen
over een nacht ijs.
Ik belemmer het uitzicht
zonder opzet
en onrust bindt het publiek

op afspraak.

Ik ben in de ogen
die regels strelen
en overbruggen.
Ik ben in de adem
die voorleest.
Ik wentel in verwarring
tussen toehoorders
en spiegel twijfel
en onbegrip.

Ik breng teweeg,
stop en start
na elk woord
de klok, een hart.
Het volgende woord wacht,
kan niet worden ontkend,
tegengesproken,
verzwegen.

Verlies het gesproken woord.
Een gevallen blad
schuilt tussen bladeren.

Ik zocht jas en das
en daar hingen ze,
tussen haakjes.

Hans F. Marijnissen

EINDELIJK

Ik wist van hoge bergen
de dalen waren dieper

het slappe koord gespannen
werd ik verbannen
tot een niet te winnen strijd
in gewonnen tijd
waarin verliezen niet meer kan

ex aequo maakt korte metten met remise

het is geen spel
wel was er het contact
toen balanceren niet meer kon
het evenwicht verstoord

de beker geschonken zonder gif
wordt nimmer doorgegeven
het leven niet als wonder geëvenaard
gaat gepaard met ontkenning van mirakels
waar men zich blind op staart

als er nog zweven is of drijven
laat me gaan
ik kan de lijven niet verdragen
de mensen
daar zij mij steeds versnellen
vertellen hoe het is
hoe juist mijn mijmering vertraagt
als mij ongezegd
het zwijgen weer wordt opgelegd

gekooid zal ik niet worden
de borden die ik volg
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dragen geen afstand meer
geen score
als ik arriveer is daar
het einde
eindelijk

Bob Kalkman

HERFST

Het late zonlicht schijnt nu getrouw
Totdat de bladeren vallen
En het onverbiddelijke afsterven nadert

Wij wachten gelaten
Omdat het zinloos is te protesteren

De kringloop van verderf
Wordt onherroepelijk
Tot gemis

Huilen helpt niet
Wij dompelen ons onder.

Angela Polderman

AFGANG

Knap hoe sommige performers
hun gedichten van buiten kennen,

en dan in publiek,
in muziek,
slagaders openen
en leegbloeden.

Ik druk de microfoon
tegen mijn hart
en alles klopt.

Ik leer nog dagelijks
mijn gedichten van binnen kennen.

Hans F. Marijnissen

ALLEEN

Als blauwe luchten
gaan verdwijnen
blijft de nacht

zwarte leegheid
waar witte sterren
schijnen
en de maan glimlacht
om de man die lijdt

terwijl sterren
hem nog slechts
belichten
en hij zich droef
tot hen zal richten

Ach, wie is er in
mijn eenzaamheid

Max Violier

PAUWLAAN

Een laan in het villapark
Waar ik als kind ooit speelde
Een open plek waar menig tol
Om strak gehouden veters zwierde
De huizen rustig en volledig op hun plek
De eerste auto van mijn Pa
Was een Lancia
Wij krijtten op de stoep
En tekenden de hemel
Met doosjes zand sprongen wij
Over zelfgetekende schepen
Waarvan de lijnen niet mochten worden overschrijden
Tot de schemer viel
Speelden wij stand in de bal
Giechelend verstopten wij ons
Achter de dikke lindebomen
Totdat wij eindelijk werden ontdekt
Door de leukste jongens van die laan
Een straat die het waard was

Angela Polderman

ALS EEN VULKAAN

Laat stoom ontsnappen
in kolkende watervallen
en sprankelende beken
stroom naar beneden
naar de voet van de berg

Besproei moeder aarde
hoor de roep van het kind

Voel je vrij, blij en open
laat branden dat smeulend vuur
in je zachte hart vol van verlangen

Daal af in de diepste diepten
reikend naar het allerhoogste
weet de waarheid op de
bodem van je ziel

Max Violier

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

Inzenden voor periodiek #022 vóór 11 november 2018
Voor HET MOOISTE VAN 2018: inzenden kan vanaf NU!

© Het auteursrecht van de gedichten berust bij de dichters.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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