Winter

Alles rondom is wit
Het laat zich niet temperen
door grauwe luchten
zwaar van bottenkoude nevel
Nee zelfs als de zon niet schijnt
blinken lokken fluisteren de wittinten
Dan vliegen met de lichtheid van blaadjes
de koolmeesjes pimpelmeesjes
roodborstjes mussen merels
mijn dag binnen
Ze schijnen zon
Springlevend zijn hun
warme lichaampjes
in de vrieskou
Luidruchtig kwetteren ze
tegen vetbollen en zaadjes
van hun bestaan
Ze kleuren ze trillen ze proeven de tuin
Ze schijnen zon

Karin, januari 2013

November

De nachten kruipen nu nog sneller
over de randen van de dag heen
De nevels verdringen nu nog dichter
het eens zo felle zomerlicht
Zij volgen slechts
de roep van het seizoen
Het zachte grijs van de dag
streelt de kat voor het raam
De warme kleur van gevallen blad
weet van zijn flets einde
De nachten zijn al kouder
De nevels vragen om een deken
Hunkering naar het haardvuur

Karin, november 2016

De zomer weifelt om zijn greep los te laten
los getrapt helmgras krijgt een okeren tint.
Nachten lengen zich en verdwijnen in de nevel,
die als een wollige deken alles omarmt.
Schaapjes zo dichtbij en toch,
zo veraf, verdwenen in wazige wolken.
Forse bomen tranen. Hun voorbije tijd
komen amper boven de mist uit
en onder aan de voet staan onkruid
en mos te snakken naar water.
Afgevallen blad siert mijn pad
tot een kleurig tapijt.
Niet dat ik ze zie, maar ik luister,
plotseling, omhoogkijkend,
wordt de stilte verbroken
door gekwetter van een zwerm ganzen,
die oplossen achter een grauw hemeldak.
In het dampende morgenland
komt een onzeker zonnetje op.

Anja Massee
November 2016

Gastvrijheid

Waar hebben we dat beter ervaren?
geen vervelend woord gehoord
totaal geen nare ervaringen
overal gastvrij ontvangen
En dan het landschap
groen naast kale rots
met kleine weggetjes
ontvangt je met open armen
landtongen en eindeloos veel
meren, kastelen en pubs
En dan vis, forel, zalm
een vliegvisparadijs
midden in de stad
Hebben we ervan genoten?
willen we nog eens terug?
jazeker, al is het nog deze week!
We zijn ontregeld
want we zijn weer terug
en waar is dat paradijs??
vlakbij! uurtje vliegen!
Ierland!

Peter Massee

Herfst

de geur van vocht
van vallend blad
de geur van mist
in herfst gevat
de geur van regen
van zompig mos
de geur van aarde in
het loofboombos
de geur van najaar
beleef het bewust
de geur van leven
van natuur die rust

Resi Faessen-Teeuwen
Oktober 2106

Een dood zwerft rond

grenzeloos en onzichtbaar
In tuinen en parken
is de roep om regen verstild
Usutu sluipt naar binnen
verzwakt en geeft geen kans
er rest alleen de schaduw
over hun ogen
en de dood in het merellijf

Annie Kessels
n.a.v. de grote sterfte onder merels door het Usutu-virus

oktober 2016

in het huis van mijn verlangen
heb ik een nestkastje opgehangen
daar, in de schuilplaats van mijn hart,
woont de vogel van herinneringen
die vliegt waarheen hij wil.

An Cuijpers-Rutjens
Oktober 2016

Urker monument: vissersvrouw

als indrukwekkend middelpunt
van een halve cirkel muur
staat met de rug naar het water
een karakteristieke vrouwenfiguur
krachtig, trots en waardig
wetend dat dit water geeft
maar woest ook steeds het leven
neemt, kijkt ze schielijk achterom
in ijdele hoop, heel even
maar altijd weer vergeefs
een wand boordevol namen
van verzonken mensen
waaronder kinderen van 8 en 10
je zult het niemand wensen
vis kost meer dan geld alleen
de vrouw weet dat het water
haar geliefden heeft verslonden
eeuwig wachtend op een teken
en de tijd heelt alle wonden
maar de pijn is er niet minder om

Resi Faessen-Teeuwen
oktober 2016

Solo

Vertolkers van warmte en geborgenheid
de fleurige nestkastjes aan de muur
jeugd vervlogen in een kortstondig uur
plaats makend voor plotse volwassenheid
de volgelkooitjes, leeg opgehangen
benadrukken vrijheid en avontuur
ontdekkingsreiziger met verve en vuur
spreidt zijn vleugels geheel onbevangen
met open vizier de wereld induiken
een jonge vogel op zijn eerste vlucht
weldra zal de man in hem ontluiken
het lege nest ademt je warme lucht
weemoed laat me je geuren ruiken
kracht der liefde, een bitterzoete vrucht

Terry van Lierop
September 2016

Heel Holland Bakt

Bosbessenjam met karwijzaad
is goddelijk, dat je het weet
Ook meringue op zijn Zwitsers
geeft vleugels als je ‘t eet
Alsof een engeltje op mijn tong piest,
wanneer papillen zijn blootgesteld
aan pindakaasijs met druiven:
mijn culinaire hartje smelt
Choco-hazelnotentaart
buko pandan met mango en passievrucht
of aardbeienmacarons met room:
ze ontlokken mijn zoetdwang een diepe zucht
Ik waan mij in een geurend bos
wanneer een vleug van rozemarijn,
kardemom en wilde knoflook
in mijn neus om voorrang aan ‘t vechten zijn
Kruiden, vruchten en deeg verrichten
in de oven samen een wonder
Geuren brengen mij in vervoering
ik kwijl dan, ik kan niet zonder
Oooooh…
in deze wereld van steeds meer apps
voor de Heilige Digitale Zaak
mist mijn tv de belangrijkste:
de app voor Geur en Smaak

Karin
31 juli 2016

De smaak van de zomer

De geuren van een zomermorgen
drijven door het open raam naar binnen
ze beloven mij de smaak van aardbeien
gerijpt in zonnige tuinen
deze dag zal ik de uren weer eten
met hongerige happen
tot de avond valt
en ik het raam sluit voor de nacht.

An Cuijpers-Rutjens
Augustus 2016

Observeren

Kristalhelder fonkelend,
voorgoed dicht, je blauwe ogen
gesloten, nog steeds bewegend
je mond, heel ingetogen
Gebogen je frêle schouders
je handen in elkaar
Je glimlacht zelfs
of meen ik dat maar?
Je zachte huid
ik raak je steeds aan
je rimpeltjes fronsen,
kun je me nog verstaan?
Ik vertel je verhalen
ook al slaap je zo zacht
de hoop blijft
dat je nog een keer naar me lacht
Mijn verstand weet wel beter
misschien ons laatste samenzijn,
ook al is het voor jou goed zo
loslaten doet zo ontzettend pijn

♥ José Bergh
Augustus 2016

Zeg Het Maar

Neem nu “eigenaardigheid”
en pluk het uit elkaar,
negatief wordt dan positief.
Ik zeg het je, voorwaar.

Denk je bij “eigenaardigheid“
aan toch wel merkwaardig gedrag.
Eigen aardigheid klinkt aardiger;
bij deze maak ik hiervan gewag.

Hoe zal dat nu toch komen,
die betekenis tweeërlei?
Neem en zeg het maar zoals je wil,
Het gebruik ervan staat vrij.

“Eigenaardig” of eigen aardig,
kies maar hoe het wordt verwoord.
Ík hou niet van “eigenaardigheid”, maar
eigen aardig is voor mij het synoniem voor:

PRETTIG GESTOORD.

Resi Faessen-Teeuwen
Juli 2016

wij fietsten langs aardappelvelden
zonder dat we met de fietsbel belden
we kwamen weer thuis heel tevree
ik bracht een verstekeling mee
want toen we later aan het eten waren
voelde ik iets kriebelen in mijn haren
een coloradokever had ik in mijn hand
die was onderweg op mijn hoofd geland
mijn fiets had hem verder gebracht
dan hij kon op eigen vleugelkracht

An Cuijpers-Rutjens
Juli 2016

't is hartje zomer
de dagen voorbij laat de droogte
de aarde gebarsten achter
in een gecraqueleerde patroontekening

dan verschijnen er grijzige tinten
aan de verre einder
't grauwe grijs ontlaadt
in regen hagel bliksem en gedonder

een half uur later rest
slechts de geur van regen
de belofte van vruchtbaarheid en
de frisheid van het verstofte groen

Resi Faessen-Teeuwen
Juli 2016

