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Deze rubriek wordt verzorgd door de Lappersfort Poets Society, een kring van dichters en
dichteressen die de bezorgdheid voor de aarde in poëzie hee gegoten. Ze nemen het op voor het
Lappersfortbos en alle bedreigde bossen en wouden. Hun stem ﬂuistert zich een weg naar het
oor van de wereld.

ONDERKOMEN
Joris Denoo

landschap
laat het hierboven bol van leegte staan
dit landschap waar ik naar verlang
laat het leeg van volheid zĳn
en waterpas en wolken graag
niets mag dit verder nog ontsieren
hoogstens kap ik nog een luchtreis
uit mĳn dromen weg voor later en diep
daaronder kam ik grassen tegendraads
ik heb een blind date met de tĳd
het zien is onderhevig het oog schiet
hier te kort geen vergrootglas atlas
kunnen schier dit eiland aan
aarde blauwe plek in het heelal
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erudiet
stamboom die geworteld in het donker
luchtigheid in bladstilte verpakt vertakt
soms het gelispel van belezen wind
spraakgebrekkig als het weer leenroerig wordt
zo spiegelt hĳ zichzelf en zĳn gemis
aan wat zĳn wortel altĳd wist
dat vele blaren wel een boom bepalen
maar bĳ ontstentenis niet echt ontbreken
en dichter bĳ vergeten van wat was
krĳgt een oud verhaal zĳn verse glans
wit en onbeschreven wordt onbeschrĳfelĳk
groen in het geblader tussen regels

conte d’automne

ik liet het licht aan en de poort open
de wind ﬂoot tussen de bomen
de klok vermaalde het wachten
ik wou schrĳven om te verzachten
maar het werd kerven dwalen over papier
tussen scherven doelloos zwerven
ik had wat mozart voor je willen zĳn
het begrĳpen rond een glas rode wĳn
vieren weet je wel maar niet te fel
niet rĳmen zo strak woorden niet dopen
daarom liet ik het licht aan en de poort
open maar dat brengt ongemak
een ongenode gast zat aan met mĳ
uur na uur na uur ik ongedurig
hoe kouder hĳ keek hoe ouder ik leek
ik zocht mĳn zatheid bezwoer hem
kalm te blĳven hĳ knikte tikte
wees steeds verder westwaarts
en tergend werd hĳ wĳzer en wĳzer
ontdaan ben ik weer weggegaan

BIO
Joris Denoo (°1953, Torhout) publiceert poëzie, proza, theaterteksten,
essays en jeugdboeken. Hĳ houdt van slecht weer (dat hĳ samenblogt in het
Satisfictionskynetblog); hĳ komt als Lappersfort Poet dan ook op voor bomen - waar
je nog de wind in kunt lezen.
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