Patricia Lasoen

Leidensfähigkeit

Grim Reaper

Aan de zoom van mĳn slaapkleed
een draad
die mĳn kuiten beroert
en ik knip hem niet af

Zag vreemde dingen
langs de weg :

aan de poort van de tuin
een web
dat klee"
en ik maak het niet los
in het warrige gras
een kuil
en ik gooi hem niet dicht
ik werd lang geleden
door een leraar met doorrookte stem
en wapperende handen
geschikt tot lĳden verklaard
en als ik bĳna slaap
houdt het geknisper van
kranten verfrommeld in de hoek
van de kamer mĳ wakker:
ze leven nog
de woorden en de leers
leven nog.
In mĳn dromen
bezoeken de doden
mĳ
met hengel en hoed
en kandelaar.
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Gedichten
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U.S. Soldaat in open jeep
met plae helm
en vlaggetjes
met uitrusting alsof
hĳ ging kamperen
kanonnenloop
in fallushouding
Een mens wil zich verdedigen
wil aanvallen en vechten
Een boze Jockey,
elleboog uit open raam
van Ford
met paarden in de Van,
sulky en tuig
er op geladen
Een mens wil karren
voor zĳn paarden spannen
En in de weiden
in ‘t verdorde gras
staan koeien in de ozon
en wachten op de Boer
Een mens wil melken,
wil eten en wil drinken.
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Ster!amer

Eerst zei je
‘Neem die wie lelies maar
weg uit mĳn kamer
of ruil ze misschien voor
wat andere bloemen’
we wisten alle twee
waarom je dat zei –
En ik bracht roze anjers mee
je lievelingsboeket.
Van de lelies knipte ik
de meeldraden af
en mĳn vingers bleven okerbruin
gekleurd, de hele dag.
‘Ach, zei je,
laat ze toch maar staan
en wil je mĳn haar nog eens kammen?’
En ik liet ze staan
op de vensterbank van het ziekenhuis
en we wisten
allebei.

BIO
Patricia Lasoen is een van de toonaangevende vrouwelĳke Vlaamse dichters van de
tweede hel" van de twintigste eeuw. In 2007 verscheen bĳ Uitgeverĳ P Trouw, rouw en
andere feestelĳkheden, een boeiend overzicht van het dichterlĳke oeuvre dat ze in veertig
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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.
Zie ook www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
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