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                                                      Herfst 



De zomer droomt zich  
een ligstoel 
 
De herfst zakt er door heen… 



Nu komt de herfst met zijn feestgeschenken: 
 
             Wind, regen , blader 
                                              val.. 
 
Herfstman, Herfstvrouw 
hef het glas! 
 
Het Herfstfeest is voorbij, voordat je het weet… 



Liefste, waar de herfst appels 
op je goudkleurig lijf liet vallen 
heb ik je beurs gekust! 



Je hoort ze zwijgen, de appels   
De zachte krachten zullen overwinnen, tante Jet 
Hierom lacht de tuinslang 



Hier in Holland 
is elke krant een Avondblad 
 
en elke hoofdredacteur heet eigenlijk 
van der Herfst 



Ooit hebben wij liefgehad 
naakten van glanzend beukenhout 
 
en niet te vergeten 
(en niet te versmaden) 
’t schuchter zilverblond van berken 
 
Herfst. Nu rest ons nog slechts zaagsel 
op de tong 



Waarvoor maakt ’s nachts  
de najaarsmaan 
reclame 
 
voor melancholie 
 
de zwarte melk 
van het heelal? 



Herfstmaan met je halo 
van parfum Chanel no 5 
 
van wie ben jij de oorbel?  
 
Van Marilyn Monroe? 



Insomnia 
 
 
Ze lijden 
onder dezelfde maan 
aan slapeloosheid 
 
Minnaars  
en minnaressen 



Mevrouw, u noemt de maan 
de gouden hoektand 
van de nacht 
 
Bent u soms tandarts? 



Najaar 
 
 
Tussen de struiken hebben de blinden 
draden van licht gespannen 
opdat de zienden struikelen… 
 
Dat is toch bij de spinnen af! 



Herfst  
 
 
Hoor, de stilte van de braamstruik 
(vol brandende schaduwen) 
 
Mei Heloïse ! You Abélard! 
 
“Me Tarzan! You Jane!” 



September 
 
 
Zie hoe ze liggen in ’t gras, de Gelieven 
bramen- 
sap 
rond hun gelukzalige, bronstige monden 
 
Ach, was het maar altijd September! 
 
Herfst zonder kaalslag 



SeptembeR 
 
 
Bestaat R een oesteR, die Dood heet? 
 
Houd hem/haar   
onderwater!   
 
Eet liever proletarisch 
mosselen met frites! 



Oktober 
 
 
Hoor, elfen in Deux-chevauxs 
hobbelen richting Delft: 
 
waar alles stil staat 
al eeuwen… 
 
File in het Straatje van Vermeer 



Oktober 
 
 
Hoor, het bloed- 
bad van de dahlia’s achter in de tuin: 
 
Revolutie! Revolutie! 
 
 
Tijd 
om een peertje te schillen 
met het establishment! 



Herfst 
 
 
Je ziet uit over mistige velden 
 
Hoe de hazen lopen 
is je nooit verteld 
 
Het is richting Hades…  



O, de maan vannacht 
Wat een pracht van een hazenlip! 
 
Het is zeker weer Herfst! 



Haring 
 
 
Opgediend op 3 oktober 
op een snee wittebrood, klef als een mens  
ben ik niets dan een zilt lichaam                           
 
Niks Leidse Bek! 



Herfst 
 
 
De glazen op het terras 
leeg 
& omgevallen  
 
Het wordt tijd om als een wesp te sterven 



Herfst                                                                                                      
 
 
Hoog de paraplu’s! 
 
De regen viert haar jubileum 
haar (eeuwige) zilveren! 



Regen 
 
 
Je ruitenwissers 
doen een pas de deux 
                 
twee synchrone  
           // 
dansers met artrose 



Op de Coolsingel 
striemt de regen 
het gezicht van de straatkrantverkoper 
 
Herfst in Rotterdam! 



Zie, ze zijn twee zuilen, hier in Holland 
van hetzelfde, donkergrijze  
streepjespak 
 
de Regent & de regen! 



Mijn wenkbrauwen 
blijven aan je druppels hangen… 
 
Regen van Rotterdam! 



Den Haag 
 
 
Ik staar uit het raam naar de regen  
En de regen? 
 
De regen weerspiegelt een ambtenaar 



Holland 
 
 
Hier regeert de Partij van de Regen 
 
Holland moet Holland 
dumpen 
in zee! 



Waarom hinkelen kinderen 
in de herfst? 
 
Dan knikkeren de sterren … 



Herfst 
 
 
Een oude hommel 
kruipt traag over de veranda 
stijgt niet meer op 
 
God is al jaren dood… 



Herfst 
 
 
De oude komiek 
past zijn nieuwe strooien hoed 
 
straks moet hij op voor zijn afgang 



Maple Leaf 
 
 
Hoe kan iemand snakken naar de herfst! 
 
Mijn Grote Vriend  
de Esdoorn  
vergeelt! 
                                                                
En kaalt nog bovendien! 



Herfst 
 
 
Het enige oranje  
voor een republikein acceptabel 
dat van de lijsterbessen! 



Herfst 
 
 
Alleen de lampionplant 
vlagt nog dapper 
 
En wat doen we met de keizer van Japan?) 
 
Een keizerssnede? 



Herfst 
 
 
Zonnebloemen 
heffen hun strooien hoeden 
 
als oude komieken 
nog eenmaal… 
 
Wie applaudisseert? Alleen de  regen! 



Hoe kun je applaudisseren zonder handen? 
 
Vraag het de stortbui 
die klettert 
op je dak! 



Op het slagveld van de herfst 
ruisen de krijgers als bladeren 
 
Hoor, Troje zingt de Blues! 



Buiten gromt de wind in zijn baard 
 
Terwijl jij je binnen snor houdt  
bij de kachel 
 
die zich snor houdt  
bij de poes 
 
De Herfst heeft zo zijn ballingen…. 



Herfstcafé 
 
 
Binnen drinken twee, drie mannen zo in stilte 
dat ’t lijkt of een zilveren elfje  
 
                        Tinker Bell!? 
 
heen en weer fladdert tussen hun jeneverkelkjes 
met het verwoest gebit van een eenhoorn 
 
Meneer Carmiggelt… komt die nu nooit meer langs? 



Hoor, de ganzen gakkeren hoog in de lucht  
 
Geef acht! Geef acht! 
Moord en doodslag overal! 
 
Najaarswolken, geef ons het lijkje  
van Niels Holgerson  
terug! 



Herfstbos 
 
 
Ik was eenzaam, zeker 
Maar ik nodigde de bomen aan tafel 
 
De rode beuk  
met name 
 
Kok was de wind 
 
Wat een feestelijke schaduw had ik plots! 
 
Louter Bos! 



De dood is speels in November 
 
De regen ontkleedt de hagel 
 
de hagel ontkleedt  
de sneeuw  
 
En de dood?  
 
De dood kust de tepels van de mist  



Mist 
 
 
Men zegt 
de geesten van de voorouders 
manifesteren zich nu 
 
maar ik zie geen knook voor ogen 



Kralingse Veer 
 
 
Onzichtbare auto’s claxonneren: 
 
“Charon! Charon! 
waar is de Van Brieneroordbrug?“ 



Mist 
 
 
Nu ben ik blind  
als mijn ziel 
 
die blind is als Homerus… 



Mist 
 
 
Wie nu naar buiten kijkt 
vangt een glimp op  
van het limbo van de ongeborenen… 



Begraafplaats 
 
 
Als je goed luistert, hoor je hier in de cipressen  
de doden 
kreunen :  
 
               Kom dan, kom!  
 
Maar we laten ons  niet kisten 
nog lang niet…! 
 
Het is immers pas November! 



Allerzielen 
 
 
De geur van chrysanten 
in de bus 
naar de begraafplaats 
 
Vader†  Moeder† 
 
Ooms† 
            Tantes† 
 
De chrysanten zwijgen als de graven 
 
De doden verwelken in ons hoofd 



Witte Chrysanten openen het Najaarsbal 
 
              Waar is dat feestje? 
               
              Hier is dat feestje! 
 
Hier in de Hades! 



Herfstregisseur 
 
 
Vannacht belde mij Woody Allen  
 
Hij zat vast met het scenario van zijn jongste film  
 (Première op de Jongste Dag…) 
             
               Midnight in the Hades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Of ik… 
 
Sorry, Woody, ik ben als de dood voor de Dood! 



Gedenk de Dood in November 
 
Hoor zijn kompanen Nevel & Neerslag 
hoe ze huilen in je schoorsteen: 
 
       “First we trial, than we hang you!” 
 
Zeg, November, we zijn hier niet in Neurenberg! 



November 
 
 
In het woord Granaatappel 
hoor ik de doden 
 
Persephonè weet wel waarom… 



November 
 
 
In de avondmist een late fietser 
zonder voor- of achterlicht 
 
Het kan niet nietser! 



Men noemt mij ‘een kleurrijk personage’ 
 
Maar ik ben niets dan een witte  
fietser 
 
met een rode kater 
 
in een ont- 
groend  
land! 
 


