Verdrietje van een grietje

Een passie had ik als kleuterig grietje
schommelen hard en hoog
waarbij ik mijn longen volzoog
uit volle borst zingend “Sophietje met haar rietje”
In de deuropening van het schuurtje
had mijn vader twee haken geslagen
zij zouden het plankje en mij dragen
in menig vrolijk schommeluurtje
Die keer ging ik huizen hoog
mijn buik kriebelde, ik raakte het dak
zingend als een nachtegaal hoorde ik KRAK!
waarna ik als een stormmeeuw door ’t schuurtje vloog
Geen Sophietje, ‘k krijste nu een ander lied
tussen de fietsen lag mijn bril
au mijn arm, een lange gil
dit bot zat hier toen straks toch niet?
Dadelijk krijg je limonade met een rietje
suste mijn moeder in het ziekenhuis
maar die dag kwam ik niet thuis
ik krijste, u begrijpt ’t… geen Sophietje
Controleer nu altijd schommelhaken
zing op de fiets nog wel een liedje
nee geen Sophietje met haar rietje
krijg dan pijn in m’n arm en klemmende kaken
Deze rode schommel hier in mijn hand
heeft er ook de brui aan gegeven
gelukkig viel mijn dochter maar een centimeter of zeven
ze had alleen een blauwe onderkant

Terry van Lierop
4 januari 2003

Soeur Antonia
Zondagmiddag, Grubbenvorst
Het klooster lig allang op ons te wachten
Onze auto stopt
en ik ren alvast vooruit
Mijn korte meisjesbeentjes worstelen
met de te grote trappentreden,
nog te klein voor de bel
aan de zware eiken voordeur
Gangen zo verweghoog als de wolken buiten
Zonnestralen tasten af en bezweren
omhelzen het glas in lood
Direct is daar de mengeling van geuren
van boenwas en gaarkeuken
van gesteven linnen en groene zeep
Ze prikkelen voortaan mijn herinneringen,
maar dat weet ik dan nog niet
Helemaal in de ban van het bord “silence”,
bewaker van onuitgesproken
grote mensen geheimen
Dan zijn de tempelwegen lichtjes gevuld
met schuifelende nonnenvoeten
en nederig gebogen loopt ze naar ons toe,
glimlachend als altijd:
mijn oudtante
tante Tonia

Karin Vossen, 5 mei 2002

De rekening

Knabbelnootjes babbelnootjes stokjes met saté
zoute koekjes bitterballen toastjes met paté
chips met papri loempiaatjes fijn bij de t.v.
chocola in alle smaken: melluk puur of praliné
worstenbroodjes frikadellen miniMars- of Milky Way

HELP!!!

Wanneer gaat ons lichaam
staken wanneer doet

het niet

meer

mee?

Karin Vossen, 21 juli 2002

Emancipatie?

Mijn oma droeg haar nachtjapon
heel kuis, de zoom tot aan de grond
De generatie van mijn moeder
liet door het dragen van de babydoll
zien waar het op stond
En ik… ik mag volgens manlief bloot
want bloot is heel gezond.

Annie Kessels
5 maart 2002

Knabbelnootje

Terloops sla ik mijn agenda open:
oh, vanavond krijgen we bezoek.
Toch maar iets te smullen kopen
bij de Super om de hoek?
Likkebaarden in Luilekkerland;
mijn twijfels zijn verdwenen.
Oriental, Poesta of krokant,
wat zal ik toch eens nemen
Lachen, drinken, speels gebabbel,
schenk me nog eens in a.u.b.
Ik grabbel en ik knabbel,
vanavond zit ik nergens mee.
Maar voor de spiegel
in mijn blootste blootje
heb ik verschrikkelijk spijt
van dat “allerlaatste” nootje.

Annemiek Korsten
23 juli 2002

De wijngaardslak

De stem die de storm vooraf gaat
verstomt
Het is geruisloos stil
o, zo stil
Mensenadem flauwt tussen de heuvels
Van een herinnering is geen sprake
De slak paart op vochtige plekken
Een bij blossemt zijn weg in de appelboom
God heeft een snipperuur
De zang der liefde zingt nog na
We sluimeren in de koelte van de boom
Aan de horizon zien we het eeuwige blauw
Alsof alles zo moet zijn
Een wijngaardslak laat zijn sporen na

Anja Massee
April 2002

Herfst

De kou stijft op uit het gras
De kikkers weten hun schuilplaats
op de bodem van de vijver
Een ijzige nacht en voor je het weet
is het zo ver
Onaangekondigd maakt de zomerwind
plaats voor de herfstwind
Zuidenwind, westenwind, noordenwind, oostenwind
Met duivelse kracht ontwortelt hij bomen
en slaat alle ranken neer
Bladeren en vogels zweven
bij elke opgaande luchtbeweging
en ik zoek op de snelheid van de wind
een stem naar jou

Anja Massee
Oktober 2002

Wind

Een raadselige straffe wind
blaast voorbij mijn oren
Waar gaat hij nu naar toe?
Waar was hij van tevoren?
Ontstond in niemandsland
Verdwijnt in goudgeel koren
dat eensklaps aan het golven gaat
Ik kan de zee haast horen.

An Cuijpers
Oktober 2002

Vleugellam

Gevleugelde woorden, ineengedoken
in het diepste van het hart
Ze blijven daar onuitgesproken
met de slagpennen gebroken
Vleugellam ineengedoken
Van buiten glanzende verenpracht
Maar van binnen klaagt heel zacht
een bange vogel in de nacht

An Cuijpers
Sept 2002

Hop

De hopduivel verandert een degelijke meid
in een losbandige giechelgeit
Hij krijgt de beste kansen
bij het bierdrinken en het sjansen
Het giechelen is dan niet meer te stuiten
Pas later huilt ze tranen met tuiten.

An Cuijpers
Oktober 2002

