Lappersfort poëziebos
Experiment met onderkoeld water

Vanavond viel de eerste sneeuw
en de daken de mestvaalt
de palen de grachten zijn wit
sommige bomen bedekt met klimop
en egyptisch gebalsemd
de zwarte kater ontbreekt niet
loert achter de struiken
en springt :
de duiven zijn bijzonder grijs
De koppige arbeider valt van zijn fiets
en wordt meer dan ooit man in de straat
het geloof in de toekomst is overal
vandaag is het zondag
maar morgen zal een scheikundig produkt
de wegen weer veilig maken.
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Vorst
ganzen op het winterhof
vriesganzen
vlucht
mijd de duisternis
het onwillige water
het gras en de ergernis :
noch het cynisch gebed van een boer
noch de vloek van een stedeling
zijn van belang
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december
een meeuw tekent een cirkel
rond de winterzon en doet dan
een feilloze duik naar de dode stad

februari
zachtjes en zelfs nauwelijks
nog merkbaar vliegt de sneeuw
het hekken wordt van kant
in de kanalen staat het water hoog
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met schorre keel en rasperige handen
boots ik de schreeuw
van de distelvink na.
de platina zon
( we zijn december )
breekt amper door de mist.
roekeloos dalen de vogels
het wazige water stijgt.
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Sneeuw

Een wonderlijk beleven :
de sneeuw ligt 1 wijsvinger hoog
de bomen hebben zich vermomd
en zijn onzichtbaar
drie droevige duiven
ruisen voorbij
en lijdzaam
het klagen van een kraai :
het enige passende geluid
in deze stilte en dan bega ik noodgedwongen
heiligschennis :
ik maak met trage halen
een witte auto blauw
en laat de motor draaien.
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Winter in het dorp

In het veld van de laatste der boeren
staan de koolstronken stokstijf
en kraken hoorbaar onder de zon.
De knotwilgen op het kerkhof
( door kinderen Grote Kabouters genoemd
kwaadwillig en kaal, met gebalde vuisten )
laten soms de voorbijgangers schrikken
maar niet voor lang
want het kerkklokje klept zachtmoedig
en troostend.
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Bezoek aan de stad
Zij bezochten de stad
met een glimmende koets.
Het paard snoof luider
dan gewoonlijk bij het horen
van hun stemmen,
de zwanen maakten kringen
in het water
en hier en daar viel er
een lindeblad vroegtijdig
van een boom.
Ze liepen uitgelaten
door de smalle straten,
kusten elkaar en kochten
snoep en bloemen
en ‘s avonds keken zij verwonderd
naar de dikke dekens
van klimop over de oude huizen
en de bibberende torens
in het zwarte water.
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Logika
Verblind op alle fronten
schuiven wij langzaam door de mist.
Als doden logika wordt
en een brug geen brug
maar een doel in het oog van een bom
staan witte bomen nog altijd
te blinken in licht
zo rond 11
en wie gelooft in
wanhoop van soldaten.
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op blote voeten in het park

de palen van de zon zijn wit
hier in die harde glazen dag
hier knielen paarden voor hun ruiter
en ach
de wilgeblaren in het water
de handen vastgevroren in het gras
o abraham en ismahel.
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Zo fit als een jonge eskimo
belooft de reklame.
Zo wit als sneeuw
zo zacht als dons
zo welriekend als was
uit je jonge jaren
zo glad
je voorhoofd en je handen
uit je oudste foto.
Maar er is geen sneeuw
de ramen zijn vuil
dons is te duur
de eenden en ganzen
zijn vet gemetst
slechts hoofdpijn en
moedeloos geeuwen
je deel.
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Een huis met zicht op de wind
Door het raam
van mijn huis
aan de kant
van de tuin
op het oosten
is de lucht
als oranje koraal
zijn de takken zwart
in de mist verwar ik lantaarn en maan.
Aan de kant
van het noorden
is de lucht
wazig blauw
en de grote bomen
druipen geluidloos.
Aan de kant
van het westen
staan mensen te wachten.
De bus komt
te laat.
Door het raam
op het zuiden
zie ik vogels zitten
op een strooien dak
en druppels
hangen aan de draden.
In mijn huis
branden lampen
in vele kleuren.
Een man met een
baard van drie dagen
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roept.
In mijn huis
branden lampen.
Er is eten.
Geen vuur.
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in een soort winterslaap
de sinterklaas- en andere dagen doorgemaakt
met lichte thee en mandarijnen
en pornografische lektuur.
Zoals elk jaar
verval ik omstreeks deze dagen
in dierlijk dommelen achter de stoof niet met de kippen
maar net andersom duikel ik
in en uit het bed
dat dan de halve nacht
dooreengewoeld
op mij blijft liggen wachten.
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Winters

De harde wintergrond
is al weer wak en week geworden
de weilanden staan onder water
het turf drijft af
( we leven in een vlugge tijd
vroeger waren de winters lang en hard
de romantiek duurde wel 50 jaar )
de hagel probeert tevergeefs
om op sneeuw te lijken.
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Icarus verlaat de wereld

Een luchtballon zweeft als een tekstballon
boven de bleke blauwe wereld.
Door sterke handen
de lucht ingejaagd - een suizende steekvlam :
hij stijgt.
De mist wordt kwaadaardig
het gras agressief
de vijver een poel van verderf.
Een oude man met vogelnek
biedt mij drie fletse bloemen aan :
één heeft een korte steel
een ander is geknakt.
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Uit : Impressions of an early autumn
Ach mensen
voel hoe het weer winter wordt de wind valt niet meer als de avond valt.
- of liever
nee - voel niets
en blijf maar op je stoepen staan
kijken hoe het donker wordt
en praten over vroeger
toen dingen mooier waren
maar toch bijna hetzelfde Waarschijnlijk is het beter :
verrast de handen samen slaan
omdat het neefje groot geworden is
en reeds begint te lopen

Patricia Lasoen
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