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Dag Stuifmaillezers,
De herfst blaast op de hoorn. Het is tijd om zich
naar binnen te keren, terug te blikken, maar
ook om voorzichtig de blikken weer te openen,
want 2014 is al in ’t zicht.
We vierden weer kinderpoëzie in de gastvrije
schooltjes van Tisselt en Oppem en we
probeerden met het ‘GavoorGeluk – project’
angstige jongeren het bestaan van depressie en
suïcide te doen vergeten.
We leenden zelfs een dichter uit en we gaan op
22 en 23 november (zie flyer) dichter bij de
stoof zitten in café bij René, want we willen de
herfstige geesten opwarmen met het vuur van
onvergetelijke poëzie en muziek van Wim Huys.
Dat zijn de dingen die niet overgaan.

Met een poëtische groet,
Gilberte Aerts
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Zwart
voor alle mensen
waar ook ter wereld
die moeten leven of sterven
in een oorlogsgebied

na een verloren zomerdag wringt
de maan zich uit als een ui

er hangt gas in de lucht
in ogen in een lichaam in een ziel

lijkwaden worden zwart
ik hou van zwart

maar niet van het voor –
en naspel van de dood

Gilberte Aerts
Zomer 2013
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1914 – 2014
Damascus ligt aan
de IJzer
in een massagraf krijgt
een lichaam weer een hoofd,
een arm, een been
bloed is rood, gas
bekent geen kleur
een minderjarige jongen volgt
zijn mantra
een nog minderjariger meisje
offert
haar maagdenvlies
– Inshallah –
de dood is oud
niet moe
niet dood

Gilberte Aerts
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BEKENTENIS
Dit huis is eeuwig,
Niet om zijn stenen
Zelfs niet om het gebouw
Maar om het zalig minnen
Waar ik zoveel van hou.
Omdat jij er rondwaart
En je stempel slaat,
en met je eenvoud
er een ziel in klaart
met je stil gemoed
en schalkse blik,
met je fijn gevoel
dat mij zo jeugdig maakt.
Kris Moeyersons
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GROENTENRIJMELARIJ
Prei, zei hij,
Staat dat op het menu?
Nee, zei zij,
Wij eten kreeft belle-vue.
Look, zei hij,
Is dat goed voor de potentie?
Neen, zei zij,
Toch bedankt voor de attentie.
Selder, zei hij,
Geeft dat geen verhoogde kracht?
Neen, zei zij,
Zet dat maar uit je gedacht.
Wortelen, zei hij,
Bevat dat niet veel caroteen?
Neen, zei zij,
Dat vind je eerder in een peen.
Spruitjes, zei hij,
Kan dat je niet bekoren?
Neen, zei zij,
Daar gaat te veel wind aan verloren.
Boontjes, zei hij,
Is dat niet best te pruimen?
Neen, zei zij
Je begint er steevast van te fluimen.
Asperges, zei hij,
Behoort dat niet tot de betere spijzen?
Ja, zei zij,
Maar dan wel op Vlaamse wijze.

Kris Moeyersons
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EL TOCAOR ( De flamencogitarist )
Voor Wim
De guitarrista een minnaar
voor zijn flamencogitaar,
de omarming teder als bij
zijn eerste lief, zijn lange
haren een schroomvol
gordijn tegen de broze
naaktheid van de snaren.

Zijn linkerhand vertolkt het
weten van zijn grijze hersencellen,
zijn rechter verkondigt het
bonzen van zijn hart, jaagt
de zwarte raven uit zijn ziel,
stort zijn onzichtbare tranen in
de smeltkroes van zijn pijn

Hij drijft zijn soleá por bulería
roffelend tot het summum, de donkere
tonen en de rauwe kreten uit zijn
klankkast gelijktijdig verzengend in
één onwezenlijk moment van
geluk en leed, met de huiver van
een picadorpaard in de arena

Pierre Schaerlaeken
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NELSON MANDELA
Op het stro van een smerig sterfbed van vroeger,
tussen het schaamteloze drek en de zweetwalm
van de doodsangst, wordt het vergoten bloed
der argelozen een zwerm kamervliegen.
Hier, in de kerker der mensheid, vertoeft een
man wiens huidskleur een zware misdaad is.
Terwijl uit de zee de eenzaamheid krijst, kijken
jaar na jaar de blinde muren en de man elkaar aan.
Hier bevrucht een oerkreet gramschap de
de eicel rechtvaardigheid, draagt de getraliede
baarmoeder uur na uur het groeiende embryo
en de ondraaglijke pijn der onverzettelijkheid.
Als na zesentwintig jaar ultiem de kerkerdeur
zich opent, stapt een oude man aarzelend naar
buiten, hij wordt als idee herboren, zijn oude,
jonge hart prevelt gepijnigd het sleutelwoord: Vrijheid.
Pierre Schaerlaeken
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Pré-nataal zonlicht
leunt zich tegen
het vensterraam.
Ze verleidt me met haar warme blik
“liefde op het eerste zicht”.
Langzaam boort ze zich een weg,
doorheen stoffig winterglas.
nestelt zich zachtjes op me neer
en doet me hunkeren naar meer.
Ik hou ze vast, koester en bemin
... sst stil maar …
hier ben je veilig binnenin.
Erwin De Ridder
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Lokroep van een slaap
Blik verstard gericht op de beeldbuis
verstommen geluiden stilaan tot geruis.
Een strijd die ik moeilijk winnen kan
maar opgeven ben ik niet van plan.
Genesteld in de zetel
vecht ik heel vermetel.
Oogleden smelten langzaam dicht
en ontnemen mij alle licht.
Begerig en zonder mededogen
voel ik het lonken van 3 paar ogen.
Doel is het kastje naast mijn dij.
Het wordt een gevecht tussen hen en mij.
1 hoofdknik doorbreekt alle schijn
het ja‐geknik is voor hen het sein.
Triomfantelijk voel ik het target van mij verdwijnen
en zie nog juist een ander beeld verschijnen.
Spijtig want zonder mijn applaus
is nu voorgoed weg …. Jan Becaus

Erwin De Ridder
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hoe je ligt op je zij
grimas te wezen
in het behang van lakens
drukt je wang een kuiltje
een eerste kermisattractie

is mobiel te wezen
rondje na rondje na
genoeg tijd kruipt
geniepig onder je pas
geknipte nageltjes

dromen vangen is een vak apart
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Chris Sonck

door de draaideur
van de avond, sijpel
je genadig binnen
hier houden plinten
muren samen
met de scherpte
van een beitel,
hamertje in de rug,
benen op een voetenbank
dring je binnen
als muziek
baxter in de oren

Chris Sonck

Azerty
jullie met tien in team
spelen met toetsen
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op een zwart klavier
willen scoren met letters
op in een bord verstopt papier
jullie kibbelen en dribbelen
lopen driftig heen en weer
keer op keer
tot
bij een linkse zet
één van hen
wil opvallen in vet
dixit einde illusie
-vingers op een toetsenbordmaken ze nu ruzie?
miekie maart 2013

Voortplanting

een stoere eik
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ooit uit een notendop
zich opgericht tot ware held
is gisteren onverwachts geveld
ik heb met hem te doen
de storm die door zijn leden joeg
heeft als een dwaze gek
een martelaar gemaakt van hem
’t wordt wennen aan een open plek
waar wortels ondergronds op zoek
zich wijd hebben verspreid

zacht lentelicht lokt uit zijn sappen
verborgen scheuten naar omhoog
een sterke boom sterft bijna nooit
verborgen ongestoord
plant hij zich altijd ergens voort
miekie, januari 2013

moddersmaakje
ik heb ’n moddersmaakje in mijn mond
de smaak van kut met pruimen
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er zit iets irriterend in mijn kont
en drie punaises in mijn duimen
ik heb daar geen verklaring voor
toch niet op ’t eerste zicht
waarschijnlijk is ’t mijn linkeroor
de invalshoek van ’t licht
er kan een andere oorzaak zijn
misschien zijn er wel vier
allicht een beker zure wijn
of een verschaald vat bier
ofwel het vallen van de blaren
of droefenis zo rond ’n uur of elf
het naar de sombere wolken zitten staren
dus eens te meer ligt het weer aan mezelf
swa pelemans

dura lex sed solex

ingetogen op mijn solex
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zing ik voor mezelf iets vrolijks
tergend traag tuf ik door ‘t land
‘k negeer de blikken aan de kant

retro is dat heerlijk eerlijk
voor mij is hij onontbeerlijk
hij is helemaal van mij
als een vogel ben ik vogelvrij

ik snor dus door mijn gemeente
langs de kerk en haar gebeente
en hier sla ik vaag een kruis
en dan solex ik naar huis….

swa pelemans, 11 oogst 2013 (vervolgt…)

HUMULUS LUPULUS
Hip, hop, hop!
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Divien, des duivels, hee Chinees schiet op!
Staak dat talmen ondergronds
Schiet scheut,
Kom op met die delicatesse keesten!
Maak toch ranken, hop-hop-hop!- en bla’ren,
Laat mij betasten uw zware bellen !
Kruip omhoog – moet ik het nog vertellen?En wring u
naar de zon.

Kom! Kom!
Hop-falderie! Hop-faldera!

Straks in de herfst wil ik trekken aan uw bellen
En klamp ik me vast aan uw staak .
Bert De Clerq
Tot stof en as
Welke kleur
heeft rook van as
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Wanneer die opkrinkelt
Uit de schouw
Waaruit zoveel zielen zijn gevlogen
Witgewijs
hemelwaarts
Of zwart
als git ter helle
Of mollengrijs
want zo vaag het vuur
De witte ballonnen achterna
in het spoor van zwaluwen en ganzen
Ruik
Adem
En blaas
Bestook ‘m
met zeepbellen
Maar zij halen de einder niet.
(Hu)bert De Clercq - 2012
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Ik-vergeet-je-niet-gedichtje
Het tikken van de klok
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om 3u ’s nachts houdt me gezelschap
Terwijl ik me afvraag: wat als het me niet lukt
Wat als ik je niet vergeet
En als op mijn huid
de eerste stralen van de zon tintelen
Vraag ik me af: zou ik nu gaan slapen
Of zou ik de klok nu gezelschap houden
Tot de nacht weer begint en ik
Jou probeer te vergeten
Jesmina

Mechelsestraat 189
1840 Londerzeel
Tel: 052 302898

Café - Bij René
Sint-Jozefstraat 11
Londerzeel Sint-Jozef
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