POESIA DIVINA
Schaam je niet
mens te zijn
Festival van Vlaanderen Kempen organiseert samen met het Poëziecentrum en CC Zwaneberg de tweede editie van Poesia Divina.
Negen dichters schreven een nieuwe psalm uitgaande van het motto
Schaam je niet mens te zijn. De gezongen gebeden - één voor elke stad
waar het festival neerstrijkt – kan u lezen in dit programmaboek. Aan het
einde van het festival kan u alles ook beluisteren, voorgedragen door de
dichters, in de filmpjes op www.musica-divina.be. Maar u kan ze ook
allemaal komen beluisteren tijdens Poesia Divina Live.
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Poesia Divina LIVE
Zondag 30 september - 17:30
CC Zwaneberg
Heist-op-den-berg

Ruth Lasters

Een
Als ze de eenzaamheid ooit eenmaken
doen ze dat met kuilen
dan?
Is het wanneer
iedereen in zwarte aarde staat
en uitgraaft, veruitwendigt
de in hem uitgesleten holte van
het onbegrepen zijn?
Of wordt het dan ineens windstil
alsof alle pauzes uit te moeilijke gesprekken plots terug zijn,
de lucht verzadigen van vreemd warm in- en uitadembaar geduld
dat je kan uitblazen in een door te geven fles
die dan aandampt.
Eengemaakte eenzaamheid,
is het een soort zwijgleunen dat plots ontstaat, stilte tegen stilte tegen stilte geplaatst
nadat alle fotoalbums in beslag genomen zijn
en men ze pas terug kan krijgen als men inlevert in ruil zijn hele
moedertaal.

Of is het
wanneer iedereen
eindelijk gedurfd heeft
stalen van zichzelf te laten
maken? Zichzelf gecomprimeerd tot een
verstuifbaar concentraat
zodat anderen eerst
testen kunnen
of ze hem of haar wel
verdragen. Maar jouw staal blijkt
door helemaal niemand te zijn
aangevraagd.
Of, eenzaamheid eenmaken, betekent het
koortsachtig zoeken allen samen
naar een toevallige vingerafdruk
van een arbeider aan de binnenkant van dubbelglas:
één onbedoelde, ongewilde onuitwisbaarheid
precies wat we zelf zijn willen, maar die wens
verknoeit het per definitie
al. (Misschien is speuren naar
zo’n ingesloten vingerafdruk
van rotschilderingen zoeken vroeger
de moderne variant.)
Eengemaakte eenzaamheid, ik hoop dat die van jou
erbij zit dan.

Paul Bogaert

Langs naamloze wegen
Open de poort is open. We zingen
vals op ledendagen. We hoelahoepen. Levenslust
is de mooiste haarspeld die we kunnen dragen
(allen) langs naamloze wegen,
langs naamloze wegen.
Het kan geen kwaad advies te willen.
De fraaiste route is met vragen geplaveid. Twijfels
zijn de beste sandalen die we kunnen dragen
langs naamloze wegen,
langs naamloze wegen.
Blijkt het motief uit doodskopjes te bestaan,
dan moet het textiel naar de boetiek terug. Daadkracht
is de hipste mantel die we kunnen dragen
langs naamloze wegen,
langs naamloze wegen.
Zo goed als alles is in kaart gebracht,
maar niet alles wordt benoemd. Het deeltijds zwijgen
is in berg en dal de sterkste wandelstok
langs naamloze wegen,
langs naamloze wegen.
We prijzen de vertraging en het schuiven
van de vermoedelijke aankomsttijd. Het halve aanvaarden
is het schoonste ondergoed
langs naamloze wegen,
langs naamloze wegen.

Maar ‘s avonds als de poort gesloten is.
En wij leugenachtig liggen. En het zwart
komt flapperen. Des avonds aan de poort.
Dan oefenen we de list in. De wens
nog één keer van de oude boom een peer!
De ritmisch uitgesproken toverspreuk.
Blijven kleven zal de macabere plukker
en wenen en smeken en beloven nooit meer
weer te keren en vallen en verdwijnen
langs onverharde wegen (x4)

Michaël Vandebril

Aansporing
ik heb geen bezit maar wel twee voeten ik kan gaan
waar ik wil tierend naar de horizon leer ik de gaten
in de weg als een lied uit mijn hoofd de weg
duldt geen tegenspraak geen oponthoud alle paden
leiden naar u de geur van de eerste tuin de kleur
van wild water dat alles wegvaagt laten we gaan
we hebben rivieren te verleggen heuvels af te graven
valleien te bevruchten ik zie het uitgedoofd aangezicht
van achterblijvers in elke steen hiermee zullen we leren
leven er is geen kaart die ons leidt maar de horizon
licht op en roept laten we gaan alle wegen leiden
naar ons de geur van droge dennen de zee is vol
en wild hopelijk worden we weer weggevaagd

Mark Van Tongele

Lang leve een mens
Lang leve een mens sopraan
met de zintuigen wijd open
ondanks de zwerende wonden
op de zolen van zijn gemoed
zon in zon uit wendbaar lopend
in het licht van de toekomst
met in zijn rugzak de handleiding van het verleden: het
is toch verkwikkelijk om
spellustig in de wind van
verbeelding en verwondering
met volle vernieuwde onrust
lumineus dag in dag uit
de dood te ontbinden!
*

Er niet zo maar wat bij bungelen
Betingelen het doodslawaai dat vlagerig
langs de zonnewindveer in je lichaam waait.
Je eigen kraakmastje overboord zeilen,
je in voornemens schragen, de tong schrapen,
kwinkslagen in parlevinken, het licht
beklinken, ochtendroodselen, zinneritselen.
Non-stop het heil in top halen. Optrekken. In de weerspiegeling van regenbogen en eclipskransen lentestijldansen. Kleven aan de stralen die van het lichtpunt uitgaan.
De wonde dragen. Levenslang zoemen om het onnoemelijke.
Welaan over dag en dauw heen gaan, wereldruim
de zinzame schuimspaan zijn, juichen, verbuigen,
klateren, schateren, flateren: je glunderingen gunnen.
*

Leven om te leven
Hosanna de pantoffelhelden die de dag verslijten,
die met hun jacht hopen de stoomboot in te zeilen,
die met alle macht pogen de droomnoot aan te breken,
de smachtlappen, de zich aan de schermutselingen
ontfutselende zondagspimpelaars, de baliekluivers,
de rosse en de grote franjepoten, de melkgangers,
de krankenafstropers, de noodgieters, de edele
wilden, de porfieren kuitenwippers, de korstmosrollers op het hemeldak, de roofbollen, de koornaarvisachtigen, de kamikazezolen aanbevolen,
de beurs geslagen geldspuwende bankvitters,
de aapjeskoetsiers, de kunstfiepers, godallemachtig,
zwangerschappend, motorkappend, Dikkertje Dappend,
bleekschetend, angstzwetend, juichkretend om ter meest,
beeldschermend, larie en apekolend, Piet Heinekend,
schadeclaimend, gedverdemme, John Waynend.
vissend, trappistend, geveltoeristend, Oliver Twistend,
gillend springend in het water zonder reddingsboeien,
poedersuikerend, gloeiend, botsend, huilend, aanspoelend.
prakkeserend over het bestaan, hoe is het mogelijk?
De tijd wemelt van dood. Met hetzelfde sap overgoten.
De bossen wemelen van de mieren, onverdroten.
*

Samenhangzin
De tijd zoet, bevederd. Stoeien,
afgewisseld met samen zitten
op een grote kluit. Welhitte
snavelzegge vruchtenbowl
hartblad navelmerk
kiemwit vleugelzaad.
Peuteren vlooien strelen
en knuffelen, vibrerend
gezoen, zoembestuiving. Iedereen heeft het nodig.
Het is de ene schooier leed
dat de andere bij de deur staat.
Wat kunnen wij anders dan
zo goed en zo kwaad als mogelijk
elkaars zwaartekracht helpen dragen.

Mark Van Tongele

Lotte Dodion

Mens toch
Mens toch een leven lang weten hoe het af zal lopen adem

wordt as en al wat was verdeeld of vergeten het geeft niets dit
naakte bestaan bevlekt ontdaan je kan er niet tegen smijt je
boze vuistjes naar de hemel smeekt om een reden in
godsnaam stel je geen vragen aanvaarden kwade dagen de
kuil de rouwranden onder je nagels je bent een altaar van losse
aarde een brandstapel tien geboden en een kruistocht later
zoekt je bloed haar eigen waarheid nieuw samengestelde
genade wie bestaat uit water zal de zondvloed in zich dragen
ziehier de mens hand op het kruis trillende lip een mond vol
zoenoffers het geeft niets je bent het uitverkoren kaf
kansloos maar vastberaden je groot gelijk te openbaren
opgeklommen op de Heilige Barstoel vandaar te oordelen de
levenden en de doden gezegend je bedevaart naar de
winkelstraten je canon van sportuitslagen je kathedraal van
een carport amen.

Inge Braeckman

Psalm
‘Zondaars trekken hun zwaard
en spannen hun boog,
om zwakken en armen te doden,
om af te slachten wie
eerlijk hun weg gaan.
Maar het zwaard dringt
in hun eigen hart
en hun bogen worden gebroken.’
Psalm 37
Nergens zo reëel de wereld als wanneer de beelden van
uitputting en van geschreeuw zichtbaar worden na een
nachtelijk varen op zee en wanneer de grenzen voor de
ogen gesloten worden. De boot wordt omgeleid naar een
ander land, een andere regel die de menselijkheid en
uitzichtloosheid vergeet. De honger en de bommen ook.
Nergens zo reëel de werkelijkheid wanneer prikkeldraad
aan landsgrenzen opgetrokken wordt, een muur in de
steigers staat om de vleugels van de vrijheid te breken
en aan het zicht van mededogen te onttrekken.
Nergens zo reëel de hemel waar de gratie van de goden,
ook soms in onbruik geraakt, ons ondanks alles voedt met
tederheid, en als een licht streelt over deze verzen.
De hoop op zorgeloosheid als zand over het leven verspreidt.
De oceanen plots geen plastic soup meer blijken te zijn,
oorlogen oplossen in het vrolijke gekwetter van vogels of

het nachtelijke zingen van krekels in een miljoenenstad.
Nergens zo reëel de aarde waar een engel onzichtbaar
waakt over het asfalt en zijn vleugels die als een opengevouwen papier in de lucht hangen nooit gebroken worden.
De goden die zelfs geen aandacht meer krijgen, met hun
ogen knipperen wanneer ze kijken naar de eerste zomerzon.

Marc Tritsmans

Geen psalm
Mijn God, vraag me toch niet om ter ere van U
een psalm te schrijven waarin ik met de hand op het
hart zou beweren mij niet te schamen een mens te zijn.
Terwijl ik toch elke dag opnieuw moet zien hoe wij
met de lompe macht van ons veel te grote getal
alles wat leeft verpletteren onder ons gewicht.
Grazige weiden, rivieren en bossen met machtige bomen
en dieren alom: dat alles had U ons in Uw wijsheid
toevertrouwd. Om zoveel hoogmoed, zo’n misrekening
slaat U zichzelf nu vast voor het hoofd want in Uw alwetendheid
had U niet eens in het oog hoe wij in duistere kelders zaten
te rotzooien met Uw atomen. Wij wilden U immers naar de kroon
steken met ons door die overmaat aan hersenen zo opgeblazen
dwaze hoofd en riepen ten slotte fier uit dat U eindelijk dood
was en dat wij zelf de Dood waren geworden, de Vernietigers
van Werelden. Het enige wat wij nu nog kunnen, ja, U met ons,
is ons deemoedig samen schamen voor de rest van onze dagen
waarbij de onze zijn geteld maar de Uwe eindeloos gaan duren

Noot: Regel 14 verwijst uiteraard naar Friedrich Nietzsche (“Gott ist
tot.”) Regels 15 en 16 verwijzen naar de uitspraak van de fysicus Robert
Oppenheimer (nadat de eerste kernbom op 16 juli 1945 tot ontploffing
was gebracht): “Now I am become Death, the destroyer of worlds”. Deze
verzen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Bhagavad-Gita, een heilige
Hindoe tekst.

Anna Borodikhina

De overkant roept
De roerloze oever vlak onder mijn voeten
Temt zijn winden niet
Ze duwen tegen de oeroude stenen
En zingen verhalen over de zee
Ik voel de overblijvende briesen
Bewegen langs mijn blote enkels
Ze likken aan mijn broekspijpen
Verhinderen het gras naast mijn zolen
Om te zwijgen,
terwijl de overkant roept
In mijn huid staat kou te lezen in braille
De ijzige streling laat mijn knieën
een lied knikken
Vragen mijn beide benen te schuiven
richting het schuimige water
Mijn gelaat toont haar aangezicht
Aan het lauwe licht van de koude avond
Langs de heuvels galmt er eenzaamheid
De meanders tonen hun twijfel
Over het verloop van de nacht,
terwijl de overkant roept
Mijn hand strekt zich uit
En tekent gebroken lijnen
Vormeloos, woordeloos, hopeloos
Verlangend naar een richting om uit te gaan
buiten rechtdoor

De overkant roept, mij
Hij neemt mijn naam in zijn mond
Lokt mij als sirenes verstopt in mijn binnenoor
Draaft mij om terug mens te zijn
Tegen alle natuur in
De overkant roept,
Zijn riet fluistert geheimen
en verdoezelt leugens in zijn stengels
Mijn palmen zweten avonddauw
Een wilg buigt zich over mijn lot
De overkant roept,
De magere polsen die ik draag
Zoeken mijn zwaartepunt op
In het water zakken kiezels langzaam weg
onder de druk van mijn tenen
En de overkant roept,
De overkant roept mij naar zich toe
De warme stem smelt over de horizon
als mijn eerlijke ziel zich laat verleiden
Ik volg blindelings zijn schouwspel
Hij roept mij, zoekt mij, verzoekt mij,
Schaamteloos genot
in mij op te zoeken
Als zondaar sta ik daar
Een schaamrode zonsondergang
Barst uit over mijn bleke lichaam
En de overkant roept, harder
Dichtbij tussen de struiken door
klinkt er gebonk als gehijg
Zijn holle echo zoekt een opening
in mijn sleutelbeen
Mijn vingers wijzen richtingloos
Een weg naar stilte

Maar de overkant roept,
Afwachtend schreeuwt hij en zijn wortels beven
De rivier rimpelt en mijn adem versnelt
De bomen blazen hun vrees mijn kant op
Mijn hielen tillen zichzelf haastig uit de grond,
speurend naar vaste aarde in het losse water
Het zand vangt elke spoedige stap op
De overkant roept,
Hij gilt en bladeren dansen
Snelle passen laten het zeewier
tussen mijn beenhaar glijden als palingen
Mijn twee natte heupen weerkaatsen het maanlicht
terug op het netvlies van de rivier
Hij schreeuwt,
Driftig tegen het postnatale verlangen in mij,
maakt barsten in mijn weerbarstig ego
Tot er knetterend gaten ontstaan
aan de hemel
Uit de lucht,
valt de nacht op ons beide
De overkant roept,
Ik luister hoe hij zonder taal
het verleden en heden schetst
Spetter omsingelen mijn zoektocht,
naar zijn zware stem
Die in mijn aderen op zoek is
Naar nieuw bloed
De overkant roept.

Carmien Michels

In elk deurgat groeit een mens
Ik dans op psalmen en dank het goddelijke
in mijn bloedvaten, recht mijn schouders
denk niet langer aan mannen en vrouwen
die niet langer de mijne de jouwe, ga voort
Waarde parochianen van de edelmoed
wat je ook doet, zie de honingraten
troost uw tranen
knip ijdelheden in de knop
wees mens
wees mens met hart en tanden
oogst milde bloemen
in de fiere wind
We waaien vandaag al genoeg
roepen de oogkleppigen terwijl ze smeken
wij zijn zo dorstig, les onze zonden
Wrik eraan, wijs hen mensen zonder wrok
die voelen groeien ook zoeken
gooi deuren open
als lakens in de ochtend
Onder het zand zingen oude aureolen
mensenkinderen!
ze wachten op verlossing
een zegen
ik schaam me niet die te geven
Nee, ik denk niet langer met valse lippen
weet nu de weg naar vrienden en ballonnen
ik kijk naar de golven en geniet van mijn grenzen
ober van de eeuwigheid
dit mooie verdriet zo ver en zo diep in mij

Waarde parochianen van het stille ontwaken
geef je ego een wasbeurt
zacht op de pieren en de piano en in het wagenpark
zeg nee, dank je
tegen daverende angsten
hang gedichten als planten in je geest
zie de honingraten om je heen
Ware parochianen van de edelmoed
van het levenslange stappenplan
dank voor deze dagelijkse omgangstaal
dank voor hallelujah ozewiezewoze Himalaya
voor ritmische ruzies op straat
zinloze zinnen op reclameborden
zelfs in mijn nakie kan ik goochelen
met kleren als rups en cocon en weesgegroet
vliegen en de kleur rood bedanken
gisteren kocht ik vijf pioenen
in de stilte gloeien de mooiste herinneringen
Wat ons rest, ademen
onder water
naar het hogere zelf
daar bij de wilg
in de bocht
op de achterbank
Vrees niet klein te zijn
in elk deurgat groeit een mens
koppig zeshoekig op eigen kracht
wie bang is, moet zwemmen
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