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Vrienden van de poëzie,
Jullie kunnen niet geloven hoe welkom jullie zijn nog dichter bij de
stoof, bij Stuifmeel en C o en bij René from de café.
Bruikbaar voor het woord wilden we een plaats die ons kent.
Vanavond zullen we ons in woorden uitpakken. Ze snappen ons,
die woorden… Alhoewel… een dichter vindt nooit het juiste woord.
De dichterlijke vrijheid dankbaar, improviseert hij en dan wordt het
noodzakelijke het juiste.
Een stuifmeler weet dat hij tussen anderen meer is dan alleen. In
de nieuwe lente bestuift hij jullie met graagte.
Samen met medepoëten, zoals de Blauwe Engelen, brengt hij jullie,
actieve luisteraars, in Vele hemels boven de zevende, zoals Griet
Op de Beeck het zo subliem verwoordde.
Neen, een dichter is geen god meer in ’t diepst van zijn gedachten,
maar toch probeert hij het nog wel even na een glas wijn en nog
één en nog één…

Met een poëtische groet,
Gilberte Aerts
Voorzitter Stuifmeel
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ruim vier, duik je hier op wat
wat zeg ik, spookje
zoals jij alleen ongebreideld kan
op een ochtend waarop de koffie
nog moet gewekt
komt er altijd wat uit de mouw
van de strandjutzak van de dag
een sprookje op de slee van je fantasie
smelt vertedering keer op keer
en ’ s avonds komt de kraan en jij zegt
“ik zeg neen en jij doet het toch hé papa”
en we botsen tegen muren tegen deuren
en al je kasten want je bed is zoek
tot we botsen met de slaap
die je haast ongemanierd overmant
maar eerst
“ga ik filmpjes kijken,
op de rand van mijn bed”
Chris Sonck

zij is een landschap waar zelden
iets beweegt, waar na uren
geduld een koe de kop opsteekt
loom loensend het gras laat grazen
dan weer is zij landschap waar
bomen opduiken uit het niets als
woelende wortels uit de grond
in een vlucht smakt ze als een plakvalk
dwars tegen het raam van de nacht
waarachter ik sta te gluren naar haar
en mijmer dat zij alles is maar niets
tegelijk
Chris Sonck
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enkel hier knepen we de katjes
in het donker licht vermoeden
dat dit ongehoord ja ongezien was
jongens waren we
jongens met jongensmanieren
we konden worden wie wat
waar wanneer we maar wilden
vooruitzichten als vergezichten
en tijd die nederig knielde
vanuit het koren vanop kniehoogte
keken we op naar een vlucht ganzen
die wonderwel in volle vlucht
beschreven waar het
allemaal om draaide
Verlangen
Chris Sonck

enkel hier kusten we postzegels
een goeie reis, de gom nog
minuten nazinderend op onze tong
soms dagen wachten op brieven
nieuws zonder kantlijn
afspreken aan het station maar
elk in gedachten een andere kant
geen apps of doodle, dokter google
woonde om de hoek en sneller
vertragen maar er toch geraken
minder draadloos toch verbonden
onomwonden diezelfde frequentie
Chris Sonck
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Dode ogen
voor Sheima, 5 jaar oud,
die beide ogen verloor
door een verdwaalde kogel.
(dS Weekblad)
een vader uit Aleppo vertelt de kleuren
van een kleurboek aan de dode
ogen van zijn kind.
ze vindt het blind zijn niet erg.
ze heeft al te veel gezien.
ze is tienmaal zo oud als op die avond.
als de kogels weer verdwalen, wil ze
liefst in mama (waar de bijna geboren baby woont).
er is water, een hap, een binnenhuis en een zoen
om het af te sluiten.
daar hoort ze de morgen – middag –
avondkreten niet en is de nacht
welkom als een open oog (dat nooit
begraven wordt).

Gilberte Aerts
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met bijna geen

met bijna geen haar sta ik
boven de halsopening van mijn jurk.
ik heb mezelf naar binnen gekeerd
en niemand haalt me naar buiten.
mijn lichaam flikkert aan en uit,
ik heb mijn werkelijkheid ergens achtergelaten.
alleen herinneringen bewijzen dat ik heb geleefd,
in ’t midden van een bijna perfecte cirkel.
elke waarneming is al herinnering,
mijn woorden slapen in het kuiltje van de tijd.
de leegte behoort alleen aan mij toe,
maar ik heb je nodig om die leegte op
te vullen.
mensen als wij kunnen elkaar
niet kwijtgeraken.
we verliezen onszelf niet,
we groeien rond de kern als
rond een boom.
het geritsel van de blaren tekent
zonrimpels op mijn hart
ik heb mezelf bijeengeraapt.
Ik kan mijn wonden weer verbinden want
het wordt zomer
als Pan in een andere wereld mij
tot de dans wekt op zijn herdersfluit.
Gilberte Aerts
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Visioenen van een genie
voor meester Jheronimus Bosch
de duivelmakende visioenen heb ik
opgestapeld in de aarde als in
een platte Neurenbergse schijf en
- mea culpa – ook in de schelp
van vrouwelijkheid waarin
de zeemeermin verleidt.
in een fictieve tuin van Eden kruipen
de lusten als uit een schijnparadijs,
zelfs het landschap maakt zich schuldig
aan vreemde grappen en bijzondere grillen.
de roze paradijsfontein spuit vruchtbaarheid
maar de meester breekt iconografisch
de traditie en zet de schepping op zijn kop.
fallusmannen rijden tegen de klok in
onder de halve maan. een plant groeit uit
het ei, een boommens drinkt afgunstige
invidia en hebzuchtige avaritia.
ver van de roman de la rose is
het paradijs links, de hel rechts.
de zondigheid viert zijn apotheose,
de venusberg kruipt in de Heilige Graal.
het genot van de aardbei is
kort. laat het minnend paar eeuwig
in een glazen bol wonen, maar geluk
en glas, zij breken ras.
Gilberte Aerts
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Bij dokter André
beland je na vijf minuten al
in kabinet weltevree.
De wachtzaal is geen praatcafé,
geen geleuter over huisje, tuintje,
hoestje, pijntje, weerbericht,
geen enkel vertrokken of vervelend gezicht.
Je weet dat afspraak
afspraak is,
je hebt nooit het gevoel van gemis.
Ook snuffelhond Ozzie vindt dat allemaal oké
na sluitingsuur neemt hij graag elk patiëntgeurtje mee.
Dokter André stelt deskundig zijn diagnose,
kijkt niet op zijn horloge
en elke consultatie is een les in zelfvertrouwen,
want op zijn capacitteiten
kan je een medisch arsenaal bouwen.
Hij lepelt rust
en spuit bewust
één dosis hoop
in een zalfje leven.
Dat is gratis,
niet te koop.
Gewapend met de eed van Hippocrates
kan ook een dokter
tegen een stoot.
En als de dokter het ook niet meer weet?
Nou ja, de dokter is geen profeet.

Gilberte Aerts
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SPIEGELINGEN
Op de grens van tover
en werkelijkheid verandert de
koninklijke zwaan in een onderzeeër.
Eeuwenoude bomen worden echo’s
van het woud en takken vermommen
zich als wortels.
Een zeventiende-eeuws kasteel
stort zich in de diepte
De vijver wordt een magisch draagvlak
een hemels hades leeft
voorbij de focus
Zelfs mensen spiegelen zich
als narcissus en verliezen
zichzelf in mijmerende cirkels.
Een steen uit de hand van een
zonnekind breekt de betovering
in duizend spiegelscherven
Maar de wereld herstelt
in trillende waterverzen
Schijn en werkelijkheid
worden weer verankerd
tot siamese tweelingen
Pierre Schaerlaeken
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HET UUR VAN DE STEENBOK
Hij staat voor het raam
Kijkt naar het bleke landschap
Dat soms grijs verkleurt
Maar waar hij nooit van hield
De vogels reageren hongerig
Maar onverschillig. Zes vergeten
blaren dwarrelen naar beneden
De kraaien kijken woest rond zich
Dit is het koude land dat hij steeds weer
De rug toekeert, leugens verteert
En een ballade aan de zon probeert
Maar zijn stem is verbleekt
En zijn benen hebben geen vleugels
Toch wil hij dit gebied ontvluchten
Naar waar steeds schaduwen tot
Leven komen, steeds meer en meer
In het huis van een wichelroedeloopster
Heeft hij de zon tot vader genomen
En zelfs met een boosaardige wentelwiek
In zijn hoofd wil hij dit uur pijnloos verlaten
Misschien bereikt hij de stille tuin,
De hartklop van de lente, de fluittoon
van de zomer, de fluistering van de kleuren
die door bloemen zijn getekend.

Pierre Schaerlaeken
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KARVELEN.

Als er geen karvelen meer
uitvaren in mijn hoofd
en de vrouwen er geen
hoepelrokken meer dragen

Als de ruiters niet meer in
mijn grijze hersencellen draven
wild en roekeloos en
één wezen met hun paard

Als de laatste eenhoorn door
kille werkelijkheid is opgeslorpt
en de ultieme griffioen
schielijk overleden

Als er niets meer is van dat
dan word ikzelf woestijn,
koortsvrij, opgedroogd en
is er enkel nog de banshee die
ik in de verte hoor, zijn kroniek
over een aangekondigde dood,

Pierre Schaerlaeken
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verbuiging

een lijdend voorwerp was ik al
sta met accusatief
maar als ik voor één naam val
is ’t die van jou mijn lief….

swa pelemans dorpsdichter 2014

zondag
verbazend vlug vervliegt de dag
en voel ik jouw verdriet
waarom kon wat ik wou weer wel
en wat jij wou weer niet
swa pelemans
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gedichten plegen doe je in de nacht
gedichten plegen doe je in de nacht
als je in ploegen met de late staat
bij dag wordt menig woord verkracht
maar kan dat eigenlijk wel kwaad
gedichten schrijven is zo simpel
je voelt het komen in je mond
en plots komt ook de eerste rimpel
reeds op je voorhoofd in je kont
gedichten schrijven is zo klote
en het doet altijd hevig pijn
je zit daar toch wel onverdroten
een pseudo-slimme lul te zijn
plots breekt je water,
ja dat van de vrucht
en pas een aantal jaar later
voel je je ’n beetje opgelucht
hoewel de angst bij ‘t letters schrijven
in mini- of in majescuul….
die zal altijd aanwezig blijven
je vreest toch weer is het geen kul…???
wie zal het zeggen godverdomme
misschien een dwaze recensent
misschien een dove of een stomme
ach ik ben redelijk content…
swa pelemans
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facebookvrienden
enkele teer-en vrij veel onbeminden
ik haat hem die mark zuckerberg
wat een idee… zo ’n rotzooi uit te vinden
erg is dat wel verschrikkelijk erg
het zuigt gewoon het warme merg
uit je bejaarde knoken
zoals ik vroeger wel eens deed
als moeder soep aan ’t koken
was…een onding is het fassebook
het brengt me dagelijks van de kook
de reden dat ik te veel rook
en duizend valse vrienden ook
waarvan ‘k de helft totaal niet ken
die ook niet weten wie ‘k echt ben
en die maar blijven lullen
een bodemloze put valt niet te vullen
en toch word ik soms licht euforisch
als de laatste lulkoek er weer door is
komt ’s avonds laat bij maneschijn
d’ er eentje binnen o-zo-fijn
hij/zij smeekt dan om vriend te zijn
ik ken haar/hem maar amper
maar stuifmeel doet niks voor de schijn
en elke bloem heeft toch een stamper
zo, ‘k heb er weer een vriendje bij
ik dank je beste zuckerberg
ik voel me zelfs een beetje blij
en ’t is dus ‘t eigenlijk niet ZO erg
swa pelemans
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U stinkt
Zachtjes ruikt u naar verwelkte bloemen
en okselfrisheid hebt u smeuïg vermoord.
Uw ademtocht lijkt Aalst,
toen daar nog priesters waren.
Uw zweet meandert in zowat al uw curves.
Uw tandplak matcht wonderwel
met opa’s derde laag behang.
Uw teenschimmel heeft bijna
uw rotte sandaal te pakken.
Maar met uw laatste sigaret
kucht u vrolijk
de blues
tot leven.
© Hubert Samson

Handen
Jij kent mijn handen
beschenen door
jouw dwaallicht
aangevuurd door
je ontbrekende nederigheid
ze namen je dicht
wrongen je uit
duwden je warmte
door mijn borstkas
en leidden de dans
die je toen nog kon uitbeelden
als magnetische vrolijkheid.
© Hubert Samson
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Monstertje
Laat ons eerlijk zijn

Een dodehoekspiegel

Ze was lelijk. Spuuglelijk.

had ze helemaal niet nodig.

De ietwat willekeurig naast
elkaar gebetonneerde

De geveltuintjes op

...

haar neuspukkels

lichtzwarte tandjes negeerden elke

trokken de aandacht weg

vorm van nochtans

van de vrolijk piepende pikzwarte

fysiek bedoelde reflectie.

tweeling neushaarbosjes

Een drietal sigaretfilters

Maar straks…,

pasten naadloos in de onderste rij.

rond 5 uur,
als ook u, nog steeds hangend aan de

Haar neus deed echt zijn best

toog,

om wat symmetrie tussen haar

niet meer om aan te zien bent,

beide scheef uitgevallen oren te

slaat ze haar slag.

bewaren.
Ik wens jullie samen een fijn ontbijt !
Boven haar ingedeukte
wangzakjes torenden fier haar
multifunctionele ogen

© Hubert Samson
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Eén been,

We staan in overdrive te kwelen,
We zijn de nullen nummer één,
We staan er lang en zijn met velen,
We steunen spaarzaam op één been.

We trekken naar de grote steden,
De deftigheid kijkt op ons neer,
We lijken wel hun onderdelen,
Die wisselend steunen op één been.

We blijven dus in leegheid hangen,
Dat geeft ons eindeloos de tijd,
We kunnen schilderen, noch behangen,
Doordat één been aan moeheid lijdt.

We zien de werkslaaf schichtig lopen,
Beseft hij wel : dit houdt hem fit,
Hij kan zichzelf vanalles kopen,
Mijn been krijgt aderspat als ik niet zit.

We laten echt het hoofd niet hangen,
Er komt wel ooit een betere tijd,
We blijven naar ons recht verlangen,
Een been in ruststand al die tijd.

Guido De Henau
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Geuzenlied,

Winterpretje,

Als je de knieval doet mijn vriend,

Je ligt zo goed in ’t warme bedje,

zal ik je tot ridder slaan,

zo goed en warm, heel dicht bij mij,

je handen kussen in dit hels bestaan,

je bent mijn klein, heel klein verzetje,

en ’t loon betalen dat je hebt verdiend,

al steek je soms een tandje bij,

al zijn zij heilig, wij obsceen,
wij slaan de leugens nu aan
spaanders,

mijn hoofd ligt op je schouder,
je klinkt als aan de telefoon,
of wordt mijn oor wat ouder,
of ligt het aan die nieuwe kroon,

de waarheid kronkelt in meanders,
maar lachen is gezonder dan geween,

je kan ook lang en zalig zwijgen,
als ik wat zeg, lach je gewoon,

hier staan we dan, getrouw de reuzen,

je doet me soms de kriebels krijgen,

benijd, beschimpt, maar ga maar na,

waarvoor mijn dank en eerbetoon,

wij drinken gul de gouden geuze,
à la santé des vâches qui ne rient pas!

zie je die tenen daar vanonder,
tien van jou en tien van mij,

Guido De Henau

het is verdorie toch een wonder,
twintig tenen op de eerste rij,
je vraagt of ik je rug wil krabben,
als ik door de lakens glij,
mijn vingers door je haren kammen,
je hals en schouder, je link en
rechterzij,
buiten is de winterwind aan ’t sleuren,
dus blijf maar hier, heel dicht bij mij,
je bent mijn klein, heel klein verzetje,
zo warm en goed, heel dicht bij mij.
Guido De Henau
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Kat en Muis,
Mijn poes is weg,
zo zonder spoor,
is zij er met de kat vandoor,
ik ben alleen,
niet eenzaam in dit huis,
ik zit nu met een muis.
Ik laat haar maar haar honger stillen,
met restjes kaas en brood,
we staan soms even oog in oog,
te wachten op het gillen!
De blokken haardvuur zijn haar bed,
we hebben solidair de bakens uitgezet,
die muis en ik symboliseren sterke banden,
tussen de zoogdieren en hun aangelanden.
Mijn poes is weg, zo zie je maar,
die muis en ik als weduwnaar,
gaan samen, zonder ons gezin,
de lange koude winter in.
Tezamen en gescheiden,
voor ons beiden, man en muis,
stort ik me blindelings
op de grote kuis.
De rampspoed der hygiëne
slaat soms diepe wonden,
ik heb mijn muis,
verhongerd,
naast de vim gevonden!
Guido De Henau
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Hoop
Als de phoenix een duikvlucht neemt,
en de sfinx in het zand bijt,
als de centauren zich vergalopperen
dan hoop ik dat Ptolemaeus een oogje…
in het zeil houdt.
Want onze schepen raken uit koers,
door gescheurde zeilen en verbrande bruggen.
En toch blijven we hopen,
ondanks alles, komt alles goed.

Luc Van Hoorebeeck

Moema?
Het verschrompelende brein
doet hemeltergend pijn,
zeker als het nog weet,
dan breekt de kruik en het angstzweet

De aanblik en haar blik doen zeer,
hartverscheurend elke keer weer.
Stiltes worden zuur en langer,
de pil alsmaar bitter en wranger.

De vooruitgang van het achteruit gaan
is reëel en komt tergend stilaan.
En dan voorzichtig: ‘Word je moe ma?’
Waarop de ogen knipperen en murmelen zachtjes: ‘Ja’
Luc Van Hoorebeeck
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Voor Thé Lau

Aan heel de wereld, hij was toch van iedereen.
VOOR DE LAU
Mijn hart braakt lava,
mijn ziel spuugt gal.
Het tij is aan ’t keren,
wij worden een speelbal.
De klok breekt de tijd,
ze kraakt eeuwen in stukken.
En toch blijft daar de maan,
misschien zal het wel lukken.
Altijd vechten tegen orkanen,
calypso’s van tranen en hartstocht.
Vraagstukken breken ons bloed aan flarden,
scheuren mijn universum.
Maar laat ons glijden naar het niets,
geef ons nog wat onweer.
Dan kunnen we de kermis van het leven verkennen,
zonder angst, die dageraad brengt.
Luc Van Hoorebeeck

Winter
Als de winter valt,
valt het leven stil.
Misschien stilaan tijd,
om daar eens bij stil te staan.
Maar daar komt de lente
en in haar kielzog de zon.
Luc Van Hoorebeeck
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Voor M...
zo heerlijk hemels zij daar staat, de duvelglazen wast en gaat de klanten tegemoet
en laat haar jonge welvingen van albast
veilig nog in strakke jeans als triomfbogen in volle glorie waarop onze ogen rusten,
het kontje op en neer zoals het ooit zal gaan
in 't liefdesspel, de onschuld en de tijd vergeten;
de lust die laait in lijf en leden brandt steeds meer
verboden wat ik het meest begeer
heilig nog, die tempel van haar
onschuld, het geheim verlangen,
verscholen achter het donkerblonde bosje,
het paradijs waarin een man
zo heerlijk hemels wil verdwalen
Theo H. A. Slachmuylders.

Ergens moet er iemand zijn
die oude ramen opengooit en
door de kamer klare klanken strooit.
Ergens moet er iemand zijn
die door mijn zwijgen zacht de zinnen zaait
en weer de lusten wekt vanbinnen.
Ergens moet er iemand zijn
die met mij de grens verlegt en weer
een gouden glans op de gordijnen legt.
Ergens moet er zo iemand zijn
die uit mijn rimpels rozen plukt en die
mijn laatste lied nog meezingt tot het einde.
Theo H. A. Slachmuylders.
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Ruïne

Eens had ik nog kamers en zalen
met goudleer behangen. Veel van mijn
broers werden gefolterd, tenslotte
gedood, zullen nooit meer herrijzen.

Van mijn lichaam rest enkel nog een skelet.
Geplukt of gestroopt werd ik, als
vette ganzen, in mijn blootje gezet,
van al mijn schatten beroofd. Slechts

enkele kalkstenen beelden, naakter dan ooit,
magische antwoorden op feesten tussen
marmer en arduin, in zalen met komforen

en stenen estrades. Nog niet bewust van
verval door de tijd. Er rest enkel een puzzel
van teksten, teveel met de voeten gelezen.
Theo H. A. Slachmuylders.
Enkele haiku's of senryu's:
met al mijn zinnen
dicht ik nog steeds de oude
wonden onstelpbaar
verzamel achter
werken van zeer beroemde
kunstfotografen
ik heb haar genomen
zoals ze was kort van stof
en welgevormd
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Valentijn
Het is Sint-Valentijn geweest
Ik deed of ik ’t niet wist
het was een doordeweekse dag
‘k heb helemaal niets gemist
De meeste mensen zeggen
hij laat de liefde groeien
ik heb mij dikwijls afgevraagd,
waarmee komt hij zich moeien?.
Echt vredelievend is hij niet
hij durft met pijlen schieten
en als het kan recht in je hart
wie kan daarvan genieten?
In feite door die Cupido
zijn show en zijn verhalen
staat alles hier soms op zijn kop
wij zullen wel betalen
En als ik niet romantisch was
schreef ik toch geen gedichten
’t is ’t laatste dat ik over hem schrijf
Ik ga er niet voor zwichten
Waarom komt die eendagsvlieg
wat zagen en vervelen
wij hebben hem toch niet nodig
om doktertje te spelen

Gust Moens
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Januari
Met twaalf stonden ze bij elkaar, zwijgzaam, zacht wiegend op de wind.
helemaal kaal, des winters getooid.
in een onbruikbaar drassig hoekje weiland langs een poldergracht.

Ze hadden iets doods, maar bang waren ze niet,
het was hun beloofd, bomen sterven niet zo maar,
zeker niet met een hele groep.“ laat ons dicht bij elkaar blijven” ,
moeten ze gedacht hebben, of wat denken bomen?.
we moeten toch ieder jaar weer door die donkere periode.

Het enige vertier dat waren drie kraaien,
waarop de gure wind geen vat scheen te hebben.
Waar blijven de koeien die wat blij waren met onze
schaduw?.
“ kom later maar eens terug, dan zijn we weer volop boom “
Beloofd zei ik.

Een groepje houten vrienden voor het leven
Tenzij het door de mens hun niet gegund is.

Gust Moens
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Het dorp
We hebben er allemaal wel één behalve die van ‘t stad,
misschien hadden die liever ook zo een vredig dorp gehad.
Nochtans zijn er meer dan genoeg, ze liggen naast elkander
en wie zijn eigen dorp uitrijdt, die komt dan in een ander.
Zie ginds, heel ver kan je ’t al zien, wat huizen rond een toren
wanneer de wind uit ‘t westen blaast, zal je de klok ken horen.
Die hadden vroeger veel belang in ’t dagelijkse leven,
ik weet wel dat er mensen zijn die daar niet meer om geven.
Het is nu een moderne tijd, geen boeren meer met paarden
we gaan hier nu heel anders om met normen en met waarden.
De paashaas brengt de eitjes, men spreekt niet van de klokken
en kerstmarkten met kleur en geur die heel wat mensen lokken.
Een kind alleen op pad naar school, kan je dat nog vertrouwen?.
Het is hier al zo druk op ’t straat, ze blijven hier maar bouwen.
Ook zijn er in ons dorpje heel wat mensen die ‘k niet ken
ze kijken soms heel raar naar mij of ik de vreemde ben.
En als de wind de straten veegt en sneeuw de velden wit,
dan is het ijzig stil in ’t dorp, je voelt waar ’t noorden zit.
Wie zegt de tijd die blijft hier staan, die moet je niet geloven
want voor je ’t weet dan komt de merel weer de kersen roven.
Maar is ’t omdat ik ouder word dat ik begin te zeuren?.
In ieder dorp in elk seizoen staat heel wat te gebeuren.
En al die namen van die plaatsen, wie heeft ze ooit bedacht
genoemd naar één of andere heuvel, kerkje of een gracht.
Ooit werden dorpjes, met vier of vijf, onder één naam vergaard
maar ze hebben toch nog desondanks, hun eigenheid bewaard.
We spreken van ons eigen school ons kerk en dorpscafé
met de harmonie, voetbal en jeugd leeft de gemeenschap mee.
Ik durfde haast niet zeggen, maar ik kan het niet verzwijgen
let heel goed op dat we in ‘t dorp geen stadsmanieren krijgen.
Eeuwen lang is hier hard gewerkt, geliefd geleefd gestorven
ja, zelfs in ’t kleinste boerengat is roem en eer verworven.
Gust Moens
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De kikker

Gust Moens

Mijn vrouw heeft ooit een beeld gemaakt, een meisje met een boekje,
van op de straat kan je ’t niet zien, het staat net om het hoekje.
Ze zit daar onbeweeglijk, je hoort zelfs geen gefluister,
toch val ’t mij op dat de kabouter heel aandachtig luistert.
Hij blijft beleefd op afstand staan, leunend op zijn schopje,
naast hem zit een bleekgroene kikker, met een glanzend kopje.
Komt hij hier echt wel voor ’t verhaal of stieke m voor het meisje
misschien dat hij in ’t boekje staat, heel bovenaan haar lijstje?
Maar zij let niet zo echt op hem, ze blijft maar verder lezen
weet ze wel dat hij daar staat, begint hij al te vrezen.
Zal ik heel even kuchen of met mijn puntmuts zwaaien,
ik kan hier toch niet eeuwig met mijn schopje wat staan draaien?
Wat ben je ongeduldig, zei de kikker wacht nou even
‘k weet zeker dat ze je ziet staan, ’t wordt de kans van je leven.
Hij stond weer helemaal paraat, met 't schopje mooi rechtop
van uit de hoogte tot de kikker, zo vlug geef ik niet op.
Wanneer de zon straks ondergaat, begint het snel te duisteren,
zij kan dan niet meer lezen, en ik hoef niet te luisteren.
En zo geschiedde, na een uur zag je alleen wat sterren
en een vaag schijnsel van de maan dat scheen door onze serre.
Slaap nu eerst wat, sprak onze kikker, dan ben je morgen fit,
je zal uw rust wel nodig hebben want 't is een meid met pit.
Kabouter deed zijn ogen toe, hij hoefde niets te vrezen,
in ’t donker kon dat mooie kind, toch ook niet verder lezen.
Hij droomde dat ze 't boekje sloot en naar de kikker keek,
maar de manier waarop ze 't deed, dat maakte hem van streek.
De groene springer lachte schalks, wat had je nu gedacht?
Je ging liever eerst een dutje doen, je hebt te lang gewa cht.
Wat moet dat meisje met een schop en een ventje met een baard,
bekijk mij goed en zeg nu zelf, ze is veel beters waard.
Eerst nog wat slaperig was er weer een nieuwe dag gereed,
het leek of het meisje op de hoek, haar boekje opendeed.
Bij nader toezicht scheen het, of een kabouter stond te luisteren,
heel zachtjes sloop ik naderbij, maar 'k hoorde haar niet fluisteren.
Beneden tussen de planten, zat een bleekgroene kikker,
de ochtendzon scheen bovenop zijn blinkend stenen knikker.
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WOONST
Voorbij het buurthuis
en mijn moeders straat
weet ik mij geborgen.
Een huis, een kamer liefst
met striemen licht
en jij die zacht verleidend
mijn naam verdicht.
Ik weet de purperdeur
waarachter mijn adem stokt
bij elke lieve blik
en lok van je haar
die krullend aan je lippen likt
en als je bloost en bloot
boven de lakens ligt.
En achter een stenen masker
dat nooit mijn woonst kan zijn
verblijven wij toch niet.
Deuren en vensters die kriepen
omdat ze zuchtend getuigen zijn
van wonderbaarlijk samen-zijn
zullen mijn huis versieren.
Met lange plechtige gewaden,
middeleeuws en hoofs bijna
zou ik die woonst betreden,
met een hofnar die de luit bespeelt
en zo de gastheer wil vermaken,
een freule die de lente ruikt
en vlug de feestdis zal verlaten.
Dit huis moet leven zijn en
steeds weer nieuwe adem.
Kris Moeyersons
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GEZELL-IG
’t en is

en toch

wie zal

‘k en zal

en toch

’t en is

hoe kan ‘t

toch nooit

‘k en weet

wie weet

versta

verdomme

het niet

het niet

‘k het niet

niet

en zie

toch nergens

of toch

verstaan

en dan

nooit en

het moet

hoe ’t zit

‘k en kan

nimmer niet.

maar ’t kan

maar ’t moet

toch niet.

ook niet.

het niet.

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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Trampoline
Op

neer
steeds

weer.
Stijgen

dalen
in de lucht

verdwalen.
Hoger

lager.
steeds meer

vager.

De zon kunnen raken
daar wil ik mijn droom van maken.

Erwin De Ridder

31

Tijd raast ….

Op de trein des tijds hebben heden, verleden en toekomst
hun vaste stek aan het raam.
Voor alles is een tijd …. een plaats ….
Wanneer de trein zich in beweging zet :
kijkt de toekomst inhalig vooruit
en droomt zijn heden.
kijkt het verleden weemoedig de andere kant
en mijmert zijn heden.
is het heden speelbal tussen het haasje over van toekomst en verleden.
Meter na meter raast de tijd voorbij
en vormt het heden een wazige puzzel van duizenden stukjes.
Ongrijpbaar, vormeloos.
Ik vraag me af : waar is mijn plaats aan het raam?
Kijk ik vooruit?
Kijk Ik terug?
Of flitst het heden ook aan mij voorbij?
Is er iemand die deze trein kan doen stoppen?
Het volgende station is nog iets te ver.
Erwin De Ridder
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Paardenmolen
Gestaag ga ik op en neer
telkens aan hetzelfde tempo weer.
Gedwee met zijn twee
lonkend heel tevree,
naar de kinderen aan de kant
met dat bonneke in hun hand.
Wie zal me straks vergezellen?
… misschien die jongen met zijn bretellen
of dat meisje met haar blonde staart
die vandaag …. juist verjaart.
Ze heeft me reeds gezien.
Ik sta bovenaan in haar top 10.
Voorlopig draai ik hier nog steeds rond
en sluit knipogend met haar een verbond.
Komaan baas, zet die carrousel hier af,
ik heb iemand … waarmee ik ga in volle draf.
Ik bezorg haar de verjaardag van haar leven,
dat staat nu al geschreven.
Plots bij het roepen van haar naam,
komt de molen … tot stilstaan.
Lieflijk wordt ze bij de hand genomen
en weg … zijn al mijn dromen.
Ik hoor nog juist het woord: verjaardagstaart …
en stilaan … verdwijnt haar blonde staart.
Gestaag ga ik terug op en neer
telkens aan hetzelfde tempo weer.
Gedwee met zijn twee
lonkend heel tevree,
naar de kinderen aan de kant
met dat bonneke in hun hand.
Wie zal me straks vergezellen? ….
Erwin De Ridder
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Wachten …
Ik stop met wachten zei de man naast mij.
Verwonderd keek ik opzij.
Zit je hier dan al lang?
vroeg ik hem dan ….
Ik zou het niet weten,
want ik ben de tijd reeds lang vergeten.
Een psychologisch gesprek drong zich op,
dit handel je niet af in een notendop.
Volledig met zichzelf in de knoop,
vreesde ik voor een slechte afloop.

Ik zal dan maar eens opstaan,
voor mij is het hier gedaan.

Beland in zoveel Griekse tragedie,
zoek ik koortsachtig naar de juiste remedie.
Als psycholoog sta ik sterk genoeg in mijn schoenen,
om die man terug met zijn leven te verzoenen.
“Ik zie bij jou een pallet van tegenwerkende en versterkende gedachten
zij proberen de reële essentie van je innerlijke ik te ontkrachten. “

Excuseer ? …. u moet niet alles verdraaien ….
mijn wasmachien is gewoon gestopt met draaien.

Zorgvuldig legde hij de was in zijn mand,
en reikte me nog zowaar de hand.

Erwin De Ridder
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Verschijning achter de Toog

Zij lachte en loog,
Incasseerde en boog
Nooit zat
Nooit nat,
Droog achter de toog.

Verschijning voor de Toog
De deur van ’t café... gaat open
De deur van ’t café gaat weer toe
Zij staart pinten lang door de ruiten
Gaat zwijgend daarna weer naar buiten
En niemand ook zij niet, weet waar naar toe.

Hoofd op de Toog
Hout is van jou
Hout is van mij
Ik hout van jou!
Hout jij ook van mij?

Wim Huys
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IjsParadijs
Als een kind moet gaan,
God weet, waar naar toe
Als een kind moet gaan,
Zonder 'Dag Va, dag moe'

Als een kind moet gaan,
Staat de wereld stil,
Dat een kind moet gaan
Géén Levende God, die dat wil ?!

Als een kind moet gaan,
volg het, kalm , gedwee,
Dat een kind moet gaan,
Zinloos en zonder rede.

Als kind'ren gaan
Loop dan met ze mee!
Zoals kind'ren gaan,
Blootvoets , naar de zee!

Is een kind gegaan,
die blijft, dat zijn wij twee.
Terug en verder gaan,
Schelpjes rapend aan de rand van de zee.

Wim Huys
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Fan van de Man
Wij lagen hier met honderd maal honderd,
in een grintbed van morgendauw.
Wij lagen hier met honderd maal honderd,
blauw van verlangen, bitter van kou.
Wij wachtten met honderd maal honderd,
De stilte was pijnlijk en luid.
Wij wachtten met honderd maal honderd,
haren als nagels, door lijf en huid.
We kropen recht met honderd maal honderd
naar beneden klom de avondzon
Heuvelwaards met honderd maal honderd
't Eindconcert van de Man begon
Tussen een haag van gladiatoren,
Gedragen, geslagen door promotoren,
de heuvel op, in dit leven dood geboren
de Man, die zijn wereld won, verloren
Dan gebroken, rond de micro gevlochten
tussen twee moordgitaristen, gedrochten
die jankend zijn gesloten ogen zochten,
roept hij zijn vader, wringt zich in bochten
Wij hadden moeten brullen , met honderd maal honderd
hadden hem samen, van den heuvel kunnen halen
“blijf hier bij ons, maat, met honderd maal honderd
dan zullen wij samen de schuld wel betalen”
Nee, we draaiden ons om, met honderd maal honderd
elkaar ontwijkend, nauwelijks bekijkend
We vloekten voor 't eerst, met honderd maal honderd
Gingen naar huis, onszelf in schaamte, bezijkend.
Met honderd maal honderd maal honderd maal honderd
wachten op zijn revival, een nieuwe song, een helder woord
met honderd maal honderd maal honderd maal honderd
wachten, maar ons idool, de Man, zwijgt als vermoord.
Wim Huys
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EEN DIKKE MADAM UIT WESTMALLE
MET SPLEETOOGJES BOVEN HAAR WALLEN
DIE ZAG DOOR DE MIST,
VAN DE TIENDE TRAPPIST,
DAG DAGELIJKS HAAR WERELD VERSMALLEN.
Voor fabiola
EEN OUD ED’LE DAME UIT LAKEN
BERUCHT OM ‘SPROOKJES TE MAKEN’
DIE ZIT NU OP ZOLDER
IN MALIENKOLDER
WILLEM TELL, ZAL HAAR HIER WEL NIET RAKEN!
Voor tom bonen
WEL BENNY DEN BEUKER UIT BALEN
ALS WIELERGOD NIET TE BETALEN,
TOCH WORDT SOMS DIE REUS
SPIERWIT ROND ZIJN NEUS
EN VERLIEST DAN OOK PROMPT DE PEDALEN.
Voor çois
EEN DICHTER UIT L ONDER ZELE
ZAT ZICH NOG MAAR EENS TE VERVELEN
DE TIJD TE VERMOORDEN
MET KRUISENDE WOORDEN
SUDOKUS ZIJN MOEILIJK TE DELEN.
Voor Macho
EEN MACHO-VENT ZAT IN HALLE
OVER ZIJN PENISLENGTE TE LALLEN
'K ZEI, OM HEM TE TERGEN,
“MAN, 'T ZIJN ALLEEN DWERGEN,
DIE OVER CENTIMETERS VALLEN”
Wim Huys
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Ware poëzie
Ik ken haar niet maar wil
er wel iets mee bedrijven
bedoel ik niet beschrijven
juist nu voel ik een dringend kloppen
het moment waarop ik
al doende leren zal
de spanning te bevrijden
met de juiste dosis van mijn woorden
haar koorts te laten laaien
Luc Mommaerts

Wat als de wistoets naar de knoppen was
Een merrie is een paard
En zal dat nog lang blijven
Maar of ik dromer blijf
Houd ik nog in beraad
Want stel dat ik zomaar
Als temmer van een kaketoe
Of ruiter op een manke knol
Verder door het leven moet
Platgemokerd door titanen
Na ’t leren voor een fout examen
Uitgejouwd op een schavot
De massa stapelzot
Dan liever voordrachtkunstenaar
Dan al mijn dromen torsen
Die mij ongenood bezoeken
In mijn zwakst moment
Luc Mommaerts
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Sterren kijken
Sterren kijken doen we
Met de ruimtetelescoop
En liefst de grootste ooit
Het kleinste stofje moet een naam of nummer krijgen
De nieuwste scan of microscoop
Kan elke steen omkeren
In het lichaam van een mens
Maar schiet tekort om een talent te vinden
Alleen de verbeelding dringt door
Tot in de diepste lagen, waar een mens zichzelf verbaast
Probeer het hier en nu :wie blij is om een gedicht als dit
Maakt van een niemendal een hit .
Luc Mommaerts

Voorteken
Als de wind
Inbeukt op mijn stemming
Schuil ik bij de stoof
De tijd tikt daar anders
Een vlam likt mij aan
Voor ze opgaat in rook
Slechts een kwestie van tijd
En ik doe dat ook

Luc Mommaerts

40

Mechelsestraat 189
1840 Londerzeel
Tel: 052 302898

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

Londerzeel

Stationstraat 87
1840 Londerzeel

Technische vormgeving: Jan Symons
v.u.: Gilberte Aerts, Hageveld 22, 1840 Londerzeel, tel. 052/30.20.52

