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RECEPT VOOR OUDE VREUGDE

Veeg rotte vislucht met een rot penseel
op het roze zeeschap
stoot de brutale bourgeoisie
een stotterende brommer door de oren
doe ook de brommer weg
sluit de frietkraam
waarna de bimbam van het bewonderde kerkje
vanzelf wel verpietert in het groeiende
luisterende zwijgen van het stervende
blikveld
Lap alles even na met een zoute spons.
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Ballade van mijn zuster die
mij opbelt om te vragen
waarom ik haar nooit opbel
Mit moin besta je nag ik docht ik most es hore
Dat is m’n zus ze woont al veertig jaar in Hoorn
Kan netjes net als moeder ABN nadoen
En het lukt ons ook niet meer om in de taal van toen
Ernstig te zijn stilzwijgend of ontroerend
Maar plompe ironie of gekkigheid gaat goed
Met je zuster uit Lelystad zegt ze soms
Zo heb ik haar een keer beschreven liefdevol
Maar niet zo aardig vond ze maar het was niet háár
Verstrooiing op het woonerf ‘onbereikbaar
in haar moedige blijmoedigheid’ maar het is waar
Ik ben haar broertje want tussen haar en mij gaapt
De oorlog haar hartelijke hoofd bleef in de warme
Buurt zij heeft niet de tocht naar de harkerige
Koude hoogvlakte van het weten gemaakt
Die ze mij benijdt als vrijheid goed het is waar
Dat ik vandaar automatisch op haar huis
‘Tot het dak bemeubeld en bekleed zo vol
Dat ze altijd praten moet en niet meer luistert’
Neerzie ik heb het dus wat hoog in de bol
Zo men zegt maar is dit waar omdat wij komen
Uit dezelfde verte waar alles hevig woonde
Maar het klopt dat in ons dorp wij alles deelden
Na elkaar het geurige hout de natte spreeuwen
Maar niet je kat je kinderstrik de ouwe werkPlaats voor moin toid buur Germen hew ik niet meer kend
Nee bovendien vindt zij van mij dat ik naar haar
Nooit luister en dat huis van mij dat vindt ze maar
Kaal en raar daar in de stad op drie-hoog boven
(Het is zo’n huis van na de breuk) en dat zij nooit
Zou willen ruilen zij heeft in haar nieuwe wijk
Tien kilometer verderop in nieuwe stijl
Het leven van haar moeder en bewonderd door
Die moeder die ook heus mijn moeder is voortGezet (zoals haar kinderen weer het hare hebben
Gecoverd) daar aan die kant van de breuk die door
De eeuw loopt en zij is gebleven waar ze echt
En iemand was en dat is ze gebleven recht
En rond en ik jaloers op wat ik net zo hard
Ontlopen moest omdat ik anders vast verstard
En zo maar eerder denk ik dat het lot het zo
En niet anders dus ik hou onmogelijk
Van haar zoals van alles wat met haar verdween
Zoals ik hou van alles en van iedereen
Onmogelijk en gevaarlijk en voor altijd trouw
Nôh heu jawel hoor ik besta nag en mit jou
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Fysica voor dichters

Wie de grammatica
van golven begrijpt,
leest in het trillend
blad niet de wind
In de wind niet
het mysterie
In rimpelingen
niet het water
En in het water
niet de muziek
In het treurige
gezicht leest hij
niet het verhaal
van de rivier die
weende om de dood
van hem in wiens ogen
hij zichzelf weerspiegeld
heeft gezien
Maar los van de stem
die er woorden aan geeft
De pure vorm
van een heldere
taal waarnaar
ze zich gedragen
Narcissus, hem is de wereld
naar zijn evenbeeld

RENé HUIGEN
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Iemand van ons
[Het roept ons aan]

Dat
er
golven
naar
ons
toerollen

wil
nog
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dat
het
water
met
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meekomt

en
dat
een
meer
een
overkant
heeft

Dat er golven naar ons toe rollen
wil nog niet zeggen
dat het water meekomt
en dat een meer een overkant heeft
wil nog niet zeggen
dat wij die overkant zien.
Zeker is
dat iets ons aanroept
vanaf het meer
maar het is niet zeker
of wij dat niet zelf zijn
die ons aanroepen
van de overkant van het meer.

wil
nog
niet
zeggen

dat
wij
die
overkant
zien.

Zeker
is

dat
iets
ons
aanroept

Iemand van ons stelt voor
de aanroep te verstaan als een wens
tot verworteling terwijl we verdergaan
maar iemand anders stelt voor
een vuur te maken
warmte
wanorde.
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Dal

Ach, dal, laag dal
Te doordacht, vaag dal
Nat dal, plat dal
Opgespoten tranendal

Ik zwelg met je mee in je hemelse pijnen
Een polder die uitzicht op eenzelfde polder heeft
Alsof je normaal ook in vierkanten leeft
Huil ik met je mee in heldere lijnen

Door eenzame huizen, verdwaalde bomen
Wordt mijn nieuwsgierigheid tenietgedaan
Mijn vrienden zie ik al mijlenver staan
Een vreemde zie ik van verre al komen

Omhelzen jouw steden elkaar teder en zacht
Dan is dat niet omdat ze van elkaar houden
Maar omdat ze wel moeten trouwen
Uitgehuwelijkt, door weet ik wie bedacht

Ach, dal, keurig dal
Jij vormgegeven, treurig dal
Nuttig dal, truttig dal
Jij vast omdijkt, pietluttig dal

Barmhartig, dapper, onbevreesd
Bewonderd om je schilderslicht
Maar ik, ik hou mijn ogen dicht
En droom van wat ooit is geweest

De lage wolken zwart en zwaar
Ik hoop maar, misschien zijn ze later
Zo vol en zwanger van het water
In één stortbui met jou klaar

Eén onvermoed natuurfestijn
De vrije zee in oorlog met
Jouw wezenloze bouwpakket
Dan is het weer hoe het moet zijn

Met het vanzelfsprekende geluk
Waarmee de treurwilg wordt beknot
Maakt men jou tot het bot kapot
Tot aan je jonge bodem stuk

En waarom jij het gebeuren laat
Misschien is het jouw grote lol
Dat men gemeend en liefdevol
Jou met de grootste eerbied haat

MAARTEN VAN ROOZENDAAL
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STILLEVEN

Kijken kijken
iedereen wil kijken
iedereen wil altijd
alles zien
er valt niets meer
te kijken
er valt niets meer
te zien
luister maar
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DE BROEKBEWAPPERDE MENS

Dat er altijd maar die bron zou zijn
die reikt tot aan de hemel.
Het is de mens die op de kemel
des woestijns ons doortrokken hebbend
steeds rechterop
van waterput tot avondkleding
ons nu verlaat voor wat hij denkt
te zijn op de bedijkte dijk:
de broekbewapperde mens!
Die nu omkeert en afdaalt
voor een bagagedrager
(en een broekklem)
zeggende:
vlaggen psalmen verrekijkers
en voordewindse liederen
inleveren bij de windmolen
die de dood vermaalt
tot hevige aanwezigheid
angst en vreze te behouden.
Spring maar achterop bij de mens!
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TWEE ZONNEN

Wanneer ik ga slapen ligt de zee nog steeds beneden
en altijd is de zon me voor.

Ik sta bij een uitsnede
van donker water en later ben ik bij de boten

met zeilen wit zo licht als opgeluchte stemmen
en tussen de schaterende meeuwen weleens opgetogen.

Maar in de ring die ik kreeg sta ik scheef
naast een datum. En ik zie hem in de verte
gaan, met een zon. Slordig herhaald in het raam.

Hij noemde me Bloem. Ook wel Lente, Sexy, Liefste,
Liefde, Lief en de laatste tijd steeds vaker
Lieverniet, Neelater, Alsjeblieft.

MARIA BARNAS
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LATERNA MAGIKA

Bourgeois het sentiment, boers de Russen
om mij heen, maar na de pauze kust
de Achttiende Eeuw mij in theaterstukken open:
de tuin der ratio lijkt op orde,
een vrouw als speeldoos windt mij op.
Ik zie jouw krullen in de zaal, besluit verliefd
te worden, op gevoelens als een bruid.
Straks in de bus leg ik je uit wat kwijt was,
in Praag bevrijd, geen Rus te zien!
Maar jij leeft op het toneel, ik blijf een film
en lach je toe, charmant, bedroefd en kwijt.
Geschoren regels loop ik af op tijd,
tule dit gebaar: voilà
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LATERNA MAGIKA

De onverwachte elevatie

Geloof me

als van het lege
melkpak

op die manier

dat u voor u

zijn alle dingen

op tafel

onhandelbaar

voor vol aanzag
en kunt u om
Het heerlijke moment

onder die kei

waarop u

het verborgene

onbedacht

te zien

mocht constateren
dat zowel

net zo goed

vorm

onder de tafel

als inhoud
kijken waarop
En de hele discussie

het lege

daaromtrent

melkpak staat

berustte op
een misverstand

Geloof me

Uw telleurstelling

want ook dat volstaat

misschien
mis te grijpen
desondanks
ruimschoots
gecompenseerd
te zien
door een ja
ongekende
lichtheid die

zoals toen u
een kei trachtte
te verplaatsen
zo licht voorbij
ging ook aan

uw vermoeidheid
de dingen
als product van
hun eigenschap
te zien
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MOGADON

Te zwak voor slaap, te sterk voor het denken.
Een lorrie glanzend van het fruit komt uit
een boomgaard zwenken in het licht, verdwijnt
voor jij hem ziet, verschijnt en weer verdwijnt.
Er luidt een klok om oker voor een middag,
door rag van dromen of een schip doorzeild.
Je kijkt te lang of jij daarin verdwijnt;
er wordt gewaakt, zodat weer tijd gaat stromen.
Je bent al zo ontheemd dat farmacie
je hiertoe brengen moet; dat ik je groet.
Kijk, zie je daar die jongen met die strohoed
in de tuin? Hij wandelt naar het einde
van de foto–van dit vermeend verband.
Ontwaak, want dat ben jij! En slaap.

ROBERT ANKER
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A SPRING BEFORE DYING

In de lente van het leven
loop je nog niet de doodstraf op
als je je gedichten opent
met de lente van het leven.
Later, na rafels en conventie, na regeldwang

en riekende pretentie, gaan seizoenen die ooit bij de naam geva
onherroepelijk in de ban.
(Maar gek genoeg weer geen verbod
op nachttreinen en snelkookpan.)
Gewoon een kwestie van knopentellend woorden wegen,
glansrijk slagen voor vrijwillige detentie.

Zit je vast op gebruiksverbod van lente en ontluiken,
appel mag alleen nog appel als de appel
niet de appel is die je zeggend op kan eten.
Parochiepoëzie staat zuilbenig boven de seizoenen,
met op het kerkenpad het soepig groepen van apologeten
en hun scheel gezever over ‘teler,
gaard, nietsreinetten zonder goud’:
taal die zich tot aan het klokhuis leeg moet weten.
Onrijp fruit tot berstend vacuüm te schillen
maakt geoorloofd en volmondig oud.

Verder weg dan de geschilde schrijn,
in een tijd die je uit zelfbehoud
naar gene zijde manoeuvreert,
staat lente weer mooi lenterig te zijn.
Stel voor een sterfbed met twee geloven op één kussen:
ziel die zich wil houden aan geboden, en zaligheid
die tot zichzelf wederkeert. Aan wie de laatste adem,
de brave zielenvriend, of dichter zaliger?
Aan nabestaanden heb je niets,
die volgen braaf de regels van omfloerste rouw.
Maar die op het sterfbed! Die hernam onrijpheid
en trotseerde in de lente van de dood het groot verwijten.
Noemde appel appel en zei alsof het nooit geschreven was
mijn lief mijn lief ik hou van jou. Klare taal om in te bijten.

JOOST ZWAGERMAN
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IK VERWISSELDE DE SEIZOENEN

Het veld doorsneden door de weg; het was nu hooguit hal
twee, het kon nog geen verleden zijn, trillende held van
elk ogenpaar, het licht hield wat er telde niet meer bij,
maar liet zich neer in wat het morste aan zalf; zelfs
de aardbei, vermorzeld of doodsrood, verried in de kier
van de schuurdeur een schaduw van melk, gezogen door,
jachtig, mijn mond vol spijkers die de lucht, brekend van
sap, in haar lippen sloeg; het hielp me niet: vlak voor
de schemer, bij de schoorsteen weg, zag ik de wolken
gaan en blind van vlinders in de vuurzee terug, nat lag

het veld, mijn voeten slaags met het tapijt, mijn Opel Kapitä
gestreeld door mijn gebalde vuist, werd heel mijn lichaam

overvleugeld door een vlam, met open ramen reed ik weg
van huis dat brandde in de achterruit, meccanoklein

JACOB GROOT
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HET IS DE TAAK VAN HET EVENWICHT OM
TE WANKELEN
Het omhooggetild, opgenomen en versplinterd worden
in de snede, terwijl je rustig over het weer nadacht
maar het in tweeën hakte, de helften over zichzelf
verdeelde en je gouden ondersneeuwde in de oeroude
zin van het veld, waarop je, inmiddels weer staande,
de straaljager nakeek en meteen het aantal vlinders
natelde in je jampot; verwilderd wolkten ze naast je
uit de seringen en zelf bracht je dit domme verlies
aan vrede in evenwicht door er met steeds grotere
bogen omheen te lopen, je ogen gericht gehouden op
de dopendste hemel, van zo’n onstelpbaar korenblauw
dat je de vlinders losliet, nog onaangerand, zo open
vlogen ze nooit meer te niet, omdat de wind, opgestuwd,
ook al begon met het totale slopen van de motorsporen

JACOB GROOT
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PARLANDISME

De reden waarom een bloem
zich met een omweg
naar het licht keert en
zich daartoe kerend aarzelt

Waarom slechts weinigen
rechtlijnig durven zijn
maar desondanks velen recht
tot het hart willen spreken

Het maakt voor wie
oprecht wil zijn de poëzie
nogal omslachtig

In een essay dat ‘Parlandisme’ heet
en handelt over dit onderwerp
las ik dat een rechte

De kortste weg is
tussen twee punten

Een woord de kortste weg
naar het ding zou zijn

Het getuigt van een logica
die ik nooit helemaal heb begrepen

Want als a: een woord een weg is
zou die bij benadering ook
zichzelf moeten kunnen afleggen
en dus betekenisloos zijn

Of trachten b: zichzelf zó aan te spreken
dat het ook naar zichzelf om kan kijken

Doch niemand heb ik dit ooit
een woord zien nadoen

Ons eenmaal aangesproken
hebbende, deelt de bloem
in onze mond de vreugde
van herkenning daarom zelden

Noch zal c: in voorkomende gevallen
het omgekeerde het geval zijn
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AUSTIN HEALEY

De tuin van Engeland is groen als film.
Kostschooljongens lopen rond als discipline.
De regen valt hier neer in een systeem.
De wegen tot elkaar gaan achter hagen schuil
van konversatie en welwillendheid.
Alles klopt. Ik drink mijn thee, zie deze landelijkheid.
Ik hoor natuurlijk wel wat rondraast onderhuids:
sportscar in overdrive, in kontemplatie,
de grijns van love-game glanzend op de kaken.
Dat gaat mis. Drie liter sleurt hem in het open veld.

Geen macht meer over het stuur, verduisterd door het lich
Accident. Ik hoor de klap en doe mijn plicht.

ROBERT ANKER

always crashing in the same car
David Bowie
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PLAATS WAAR GEDACHT WORDT

Niet te denken
maar de plaats te zijn
waar gedacht wordt,
is een innemende gedachte
voor wie anderen graag
voor zich inneemt
maar niet van deze wereld daar
geen gedachte zichzelf denkt
Waar je ook bent,
het is nooit meer
dan een gedachte
in de schaduw waarvan
wat wolkjes overdrijven
Er zal ook vast een horizon zijn,
met huizen en boompjes ertegen
Weidevogels, sloten, dijken...
En daar sta je dan!
Er is werkelijk niets bijzonders aan
wat je je niet hebt voorgesteld

En dat is waarom je me liever
antipathiek bent dan dat ik
namens jou mijzelf in dat
ook weer eens door mijzelf
verlaten landschap waarneem
Me afvragend wie dat is die daar loopt
en wat hij er te zoeken heeft
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PLAATS WAAR GEDACHT WORDT

Laten we zweren
dat we blijven
communiceren
dat we eeuwig
en voor altijd
naar wie of
wat dan ook
blijven talen
Laten we bij wet
vaststellen dat
het zin heeft
Laten we regels maken
van woorden
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PLAATS WAAR GEDACHT WORDT

Hoog boven Holland weet ik zeker: hier
wordt alles afgemeten met een liniaal,
geen spookaal, geen Loch Ness of Lorelei
belaagde die kanalen, geen Ophelia
kwam ooit het Hollands Diep afdalen.
Maar ’s nachts begint het bier te spoken.
Dan roken er verkrachters bij het riet.
Dan schuimen er fanaten door de stad
en beeft het centrum van een dronkenschap
waar Bredero nooit weet van had.
Middag. Sloten. Kanalen. Symmetrie.
Een landschap zonder lef of euforie
waar een versteende kerk de lucht aanvliegt.
Het is de weemoed van de wolkenlucht,
de regen die geen dag zijn hoofd verliest.

MENNO WIGMAN

