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De Poëziestraat is een lokaal project, ingezet door Nico Croes, één van de Dorpsdichters van
Houten. Dit initiatief wordt gedragen door de Dorpsdichters naar idee van Nico Croes, wij
nodigen alle inwoners van Houten uit om hun raam beschikbaar te stellen. Informatie kunt u
opvragen bij Anja Tekelenburg 0650585918.

Goudvinkhaag
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Amelisweerd
kijk in de spiegel
je ziet jezelf
zeg iets tegen jezelf
keer je niet om
loop niet weg
luister naar je spiegelbeeld
hij praat met jou
waar was jij
toen Amelisweerd
bedreigd werd ?
...
schaamte en berouw
kleven aan mij
Ik was er niet
nu sta ik hier
wakker geschud
door ronkend geluid
van tractoren
onderweg naar
je bomen en je rust
…
hier samen
met mijn vrouw
zo vaak genoten
van je hemelse sfeer
van je stralende kleuren
van je natuurlijke geuren
van het spel van onze kleinkinderen
als onze gidsen door je pracht
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Kinderen van de Goudvinkhaag
met staven krijt
veranderen ze de straat
in een kleurrijk tapijt
aan de muren
ontstaan spontaan
tekeningen in alle kleuren
dan gaan ze zitten
dicht bij elkaar
vertellen verhaaltjes
en delen ervaringen
uit hun kinderwereld
als ik langsloop
geniet ik
van de pretoogjes
als diamantjes
ongeslepen en toch
blinkend als sterren
geniet ik
van hun lach
dan lach ik mee
als ik verder loop
draai in mij om
en geniet na van
de kinderen
van de Goudvinkhaag
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Chaos en ellende in het bos
de kater is het zat
de poes stoeit niet meer
de koe is moe
de mol viel in zijn hol
de vink brak zijn pink
de tor verloor zijn snor
de vogelbekdier viel op zijn bek
de parkiet gebruikt wiet
de hamster zit aan de corona
de mus kust de rat
de duif koert vals op de fuif
de merel veroorzaakte een rel
de beer is nergens meer
de slang is bang
de hond wordt rood
de bok draagt een rok
de haas gaat er vandoor
de zebra zoekt haar gestreepte slipje
de aap sabbelt aan een knolraap
de luipaard draait zich om
de brombeer bromt niet meer
het schaap slaapt
het is een grote bende
met een hoop ellende
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Concert in de nacht
noten vallen van de balken
tussen bomen en struiken
klanken strelen de stilte
een zacht briesje wordt wakker
en draagt het nachtelijk leven
naar het podium der sterren
het orkest herhaalt de nacht
een smal beekje kronkelt
tussen schaduwen van bomen
aan de kant schommelt het gras
op het ritme van de muziek
onhoorbaar in dromenland
resten van de nacht worden bewaard
het geluid van de dag plooit zich
om de bergen en belanden in straten
waar de voetstappen van gisteren
worden beschenen en achtergelaten
als oriëntatie voor de nieuwe stappen
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Een regenboog ondersteboven
een regenboog, enthousiast
als een acrobatisch cineast
schommelt tussen twee wolken
steeds goed te volgen
door gekheid bevangen
zwalkt hij door donkere gangen
vol obstakels achtergelaten
door aardse luchtpiraten
telkens weer, heen en weer
de rode kleur viel en kan niet meer
een duikeling, op zijn rug terecht
voor de rest van de kleuren ook pech
de zon dacht eerst aan een flauwe grap
op aarde verwacht je zoiets van een aap
in de lucht moet je voorzichtig zijn
op je rug vallen doet heel erg pijn
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Ode aan de schilderkunst
ik ben
…
ontstaan uit pigmenten
bijeengebracht
versmolten
gestreeld met penseel
tot leven gebracht
met een eigen verhaal
ik ben
…
wat je ziet
onder de kleuren
geschapen
om te zijn
het beeld
zonder dwang
Ik ben
…
en zal blijven
wat je voelt
in je hart
als je ontmoet
De schoonheid
van kleur

9

Als de dag in de nacht schuift
de dag rustig en tevreden voorbij
de zon blikt nog even terug en sluit de ogen
schemering duwt restanten licht opzij
sterren wachten geduldig tot ze mogen
de maan slingert sierlijk tussen de wolken
schuift door het bos, klimt op bergen
verdwijnt in dalen met glinsterende kolken
waar de schaarse druppels zich verbergen
vervolgt haar reis naar mooie oorden
waar amoureuze stellen in een bed vol rozen
elkaar bedekken met lieve pikante woorden
die de manen stralen doen blozen.
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Een en twintig juni
de zomer perst de laatste druppels
uit de donkere wolken boven Houten
als de wolken leeg zijn worden ze opgeborgen
dan beginnen de zonnestralen aan hun werk
als verrekijkers zoeken ze naar bleekgezichten
restanten van de winter, ingedeukt door de kou
op de speelvelden rennen kleine beentjes
achter een duif die ook kwam kijken
in de Goudvinkhaag tiktakken letters
tegen ramen en vormen spontaan woorden
kriskras door elkaar op een hoop
een goudvink bouwt er gedichten mee
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Nachtmerrie
na het stemmen
wordt het temmen
knallen met champagne
na een heftige campagne
komt de politiek
met dezelfde kliek
poppetjesdans
stoelendans
polarisatie voltooid
Klimaat berooid
doelstelling uitgesteld
natuur uitgeteld
Moeder Aarde ziet
met groot verdriet
een dikke zwarte mist
boven een houten kist
Amelisweerd genegeerd
in asfalt gecremeerd
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Mascotte
Ik ben je mascotte
Je aait mij
Je grijpt mij
je bijt mij
eet mij maar op
ik verdwijn in
je hart
neem je ziel mee
onder de vleugels
van de wolken
zweef ik met de wind
naar verre oorden
zonder grenzen
afstand achter gelaten
in de ruimte
gevuld met kleuren
Het licht in de verte
plukt het geluk
en draagt mij
naar de ultieme rots
waar ik je ziel ontbloot
en naakt springen wij
in de rozentuin
rode rozen
je lievelingskleur
Opgedragen aan de vlinders van Houten
en aan de leden van tekenclub “Laat Talent”.
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De Geul
ik kijk naar jou
zo lief en rustig lig je daar
onschuldig als het laken
van een maagdelijke bruid
langzaam vloeien ook weg
naar de Maas
tranen van angst
wat je achter hebt gelaten
is ingekapseld in de genen
van Valkenburg
niemand had verwacht
dat je zoveel verborgen
frustraties draagt
beetje bij beetje
telkens weer
gevoed door ons
dan gebeurt
wat er moet gebeuren
je luisterde naar het klimaat
voor jou geen weg terug
voor mij het besef
van een ander leven
van welzijn en respect
voor alles wat leeft
dode materie
zal niet opstaan
laat liggen wat ligt
het klimaat zet recht
wat krom is gegroeid
en vertelt zijn verhaal
Naar aanleiding van mijn bezoek aan Valkenburg afgelopen augustus. .
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