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het gaat om de [1]
herinneringen die
blijvend als het ware
gekerfd in het geheugen
het kind in ons
opnieuw naar boven brengen
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Indrukken en emoties [2]
in de diepte van de ziel geprent
zullen altijd je gezel zijn
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en nog zoveel meer [3]

uit liefde gesproten
met liefde getogen
door studie ontwikkeld
humanior geworden

door tegenslag gesterkt
de liefde gevonden
er zijn voor de andere
de geest verruimd
verlicht

het eigen ik verkend
door kunst gelokt
het schone ervaren

er zíjn voor de kínd'ren
kleinkind'ren
het lev'n aanvaarden
en de dood
en nog zo veel meer

weet je wat [4]

‘weet je wat’
zei ik
toen ik vier was

‘weet je wat, dat zeg je graag’
zei mijn vader met een milde lach
het zat er toen al in bij mij
om dingen te vertellen
aan wie het horen wil

‘weet je wat’
zeg ik nu
dat is altijd zo gebleven
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Een lezing van Stephen Hawking inspireerde mij 
tot een dichterlijke parafrase op een oude
wijsheid.

al dat is, is licht [5]
                                                
in den beginne was er duisternis
en toen kwam het licht ...

al dat is, is licht
of energie
naar het licht zal ik gaan
want licht is straling, energie
zoals ook materie energie is
want uit energie geworden

langs deze weg
zal ik terugkeren, want
als materie zal ik energie worden
en weer materie
in eeuwige transformatie

… in den beginne was er duisternis
en toen kwam het licht

fotografie [6]

emoties van het ogenblik
vertolken in een pakkend beeld
dat boeien en beroeren doet
het geeft een mooi gevoel
dat blijven wil
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het was een helder lichte dag [7]

het was een helder lichte dag
in mei van nég'tienhonderd vijftig
– 'k was toen nét drie jáar geworden -
dat ík inténs genoot
van de blauwe rododendrons en
de weeld'rig rood ribéssen trosjes van
het perkje in een hoek van 't Bergsken

mijn grootvad'r 'ád 't versleten
houten hekje weggenomen
en vervangen door een ander
met blanke dennen paaltjes die
hij had gedreven in de grond

't was van korte duur want het jaar
daarna werd de plaats geruimd
voor een nieuw gebouw

't bakhuis en de oude smidse
werden afgebroken en op
last van nonkel Jaak vervangen
door z'n huis zodat hij regelmatig
kon verblijven op zijn eigen plek
in 't oude nest van 't Bergsken
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avond [8]

't avondlicht kwijnt stilaan weg
vader tilt me op z'n sterke arm
samen gaan we naar de hoge poort
behoedzaam vouwt hij h'r vleugels toe
om af te sluiten voor de nacht

nu zal 't duister snel het licht
van 't erf verdrijven
en d' avond voeren in 't gemoed
voldaan van dag en werk
is 't rustens recht
verdiende rust
voor d'avond en de nacht 

dampende aarde [9]

het paard stapt stampend door de voor
en sleurt en scheurt
met ploeg de aarde open

aan het einde keert de voerman
paard en ploeg
wentelt dan de schaar
en roept juuh

zo trekt het paard
een nieuwe voor
waaruit dampend d' adem
van de aarde stijgt in lichte mist
die ronddwaalt over het geploegde land 
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rododendrons [10]

voor het huis van 't Bergsken
in een perkje achter
blanke dennen paaltjes
pronken rododendrons
grote blauw' en purp'ren bloemen op een struik
naast een regen van ribessen trosjes
rode overdaad van kleur en bloesem
bijtjes zoemen in en rond de bloemen
stuifmeel strooiend op de stampers
laden pakjes nectar aan de pootjes
honing voorraad voor de winter
voor bij en imker 

het jonge paard [11]

het fors geblokte jonge paard
reikt plotseling het hoofd
steekt de oren vooruit hoog
de ogen staren
turen in de verte
is daar een ander paard

het hinnikt luid en krachtig
met bas en schel
begint te lopen
hoeven ploffend in het gras
maakt snelheid en een bocht

oei komt daar de draad
met pikkels
het geweld komt stil
op millimeters van de paal
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korenbloemen [12]

o wat mis ik ze
de wilde blauwe bloemen
langs de zoom van 't veld
rank getogen in de zon
tussen zware korenhalmen
al wat ze doen
is korenbloem te zijn

meisjes vlochten lenige stengels
en uw bloemen op een rij
tot een kransje
of was 't een kroontje
met blauwe steentjes van safir

helaas verdreven van de akker
door de nieuwe boer
zal deze wilde blauwe bloemenpracht
voorgoed herinnering zijn 

winterkoren [13]

de gure winterwind
waait werv'lend
over 't jonge winterkoren
groene golven
wiegen walsen
in een zee
van toekomstig zomerkoren
dansend op het koude land
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samen twee [14]

dáar ontmoett' ik jé
op 't verpleegsters' bál
in zaal 'het céntrum'
van 't hollands veld

met je lang en donker haar
en een brilletje erbij
kwam je glimlach 
mij onmid'lijk tegen
ik voelde je meteen nabij

in een groepje dansten wij
op de tonen van muziek
zíj dacht: 'van sint-lukas moet hij zíjn'
maar ík zei: 'ze ís van mij'

ze heette ria en ik denis
ván dat bál af 
werd'n we samen twee 
van neg'ntien honderd zev'ntig
tot helemaal vandaag
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bruegel van bruegel [15]

het is bewezen
ze hebben het gevonden
Paul en Jos en Jo
in d'archieven van de prins

toen de heren wetenschappers
halsstarrig weigerdén t' aanváarden
waar pieter bruegel is geboren
begon het stilletjes te dagen

ze gingen nogmaals naar d'archieven
waar d'and'ren hadd'n gezocht
- of helemaal niet -
en vooral, níet hadd'n gekeken
zo werd het duidelijk
klaar en onweerlegbaar

dikwijls vonden ze zijn naam
zelfs geschreven met een lange 'uu'
en meer dan tachtig maal
bredá, latijnse vorm jawel
van bree

in zijn jonge jaren
was de pient're pieter bruegel
wel en zeker van ons Limburg
ooit het land van Loon

echt een bruuegelaar
zoals de heren van de prins
't hadden neer geschreven

in 's hértog'nbósch
studeerde hij - bijna zeker -
en was er fán van jéroen bósch
daar kan niemand nog omheen
pieter bruegel is  nu 
helemaal van bruegel
echt niet wijd 
van bree
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perplex [16]

door ‘t verdict perplex
geslagen, verslagen
het licht gaat uit

in liefde gesteund
overeind geraakt
het leven bedreigd
dertig maal bestraald

door hoop gesterkt
opnieuw behandeld
‘t is echt zwaar

samen de weg gegaan
meer dan veertig jaar
maar dankbaar
om wat het leven
ons had gegeven

kritikasters [17]

Ik doe zo veel
dat is m'n recht

ik doe 't op míjn maníer
dat is m'n recht

kritikásters haat ik wel
dat is m'n recht 

want integendeel
ze zíjn niet eens in staat

om constructíef 
naar voor te komen
of zelf, te presteren

Reageer: dennistruyen@gmail.com
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