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Exclave

niet ver van de gesloten feestartikelenwinkel

regent het door het afgebroken dak

op

de grond

waartegen men werd geslagen

waarin grensmessen werden geworpen

 knikkerkuilen werden gegraven

waarop rijen werden gerangschikt

 een school van woorden stond

 een bordes lag met 38 kindmannen

 bijeengedreven voor ’t laatst

 gistende fotoprooi

nu bedekt met gras

waarin hondenpoep nablijft

 pieren schoonschrijven

waaronder mollen blindemannetje spelen

 zevenblad listig wortelt

en waar geen kind nog groeit
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Willy Kremers  (1)

Met scheerkwasten van dassenhaar had ik

succes en shampoo voor futloos haar sleet

ik bij de vleet maar met vochtinbrengende

crème liep het al minder, de brillen-

kokers waren een ramp.

Ik probeerde het

met opengespleten bergkristallen

en cederhouten antimotplankjes

wat was ik wanhopig

wat was ik waas.

Als magazijnmeester kwam ik weer

in het vaarwater en kinderen

kwamen er ook, mijn vrouw

deed bodediensten bij huwelijkssluitingen

zo kwamen we rond

zo gaan we verder

tot het graf diep genoeg is.
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Marcel  Saes  (2)

Een lichtmatroos ben ik mijn hele leven

geweest: steeds weer opnieuw moest ik

in mijn vel gaan zitten

en de strafmiddagen die ze op me legden

om me eronder te krijgen

maar ik had gewoon een eindeloze tijd

steeds weer in de wereld van de techniek

of op de wereldzeeën na de zeevaartschool

in Vlissingen hoewel ik er soms ook

uitgekegeld werd omdat iets in mij opspeelde.

Zoveel levens heb ik gehad met mijn Stuurmansdiploma

tussen de meeuwen en verdwaalde flessenpost

voer ik op tankers in ’t Suez- en Panamakanaal,

door Straat Magelhaen, kwam in Japan

en op Vuurland zelfs en overal daartussen

spoelde ik aan waar

ik ver genoeg was, aan de andere kant

van de wereld, en weleens dacht

aan hoe meester Boonen van de eerste klas

mij vastbond aan een pilaar

omdat ik niet bij de les was geweest.
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Jacques Reinders  (3)

Lang heb ik bestaan uit een naam

die op een kier stond, twee letters

waar ik niet bij kwam, die ik niet

kon zien: dyslectisch zo bleek

later toen het te laat was

want nooit bood men mij

een vast dienstverband of een huwelijk

dat niet kapot ging, steeds

kwam ik punten te kort

om iets te worden, ergens te blijven

tot ik Rita tegenkwam in 2006

en met haar aan Life Coaching

ging doen, sindsdien zie ik het weer.

In mijn vrije tijd verzamel ik

boeken en oude tijdschriften.


