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In balpinne tsjin ’e râne
fan it trottwaar

Meindert Bylsma

In dripke argewaasje,
in gruzeltsje protest,
in boaiemke bangens,
in goatsje selsmeilijen,
in flutske selsspot,
in nustje ûnrêst,
in kromke noed,
in stealtsje weemoed,
in prûske fernuvering,
in bewyske fan berêsting,
wat neatom’ehakkenhawwers (of krekt al),
wat keunst en wat kitsch,
in dichter is foar neat te lyts.
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Balpinne
Ta weismiten keard, tsjin ’e râne fan it trottwaar, leit in
balpinne. Nei alle gedachten leech, mar fol fragen, daget
se my út: net freegje is net fierder komme as de râne
fan ’e wurklikheid, gjin antwurden krije op wa en wat en
wêrom, de ferhalen misse fan wêr en wannear en hoe,
op ’e grins fan wis en wif de wisse kant kieze, it aventoer
fan fantasije net oandoarre: wa wit is der mei dy pinne
wol in gedicht skreaun oer in earste betiizjende leafde,
of in twadden, of in tredden, of in boadskipbriefke foar
Albert Heijn mei yngrediïnten foar in feestmiel, wa wit is
der mei dy pinne wol in skatkaart tekene mei in krúske
op it plak fan in lúsjefersdoaske fol fan noch noait fertelde
mearkes, fan in mysterieuze stien mei in wûndere wurking,
fan in núnder dy ’t rûst fan noch noait hearde meldijen.
Tsjin ’e râne fan it trottwaar leit se my út te daagjen:
litst my leech lizze of nimst my fol mei?
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Boer en dichter
En de boer yn my jarret, donget, meant de gerzen
mei hynsteblommen en fôltsjeblommen, mei
soerstâlen, kowe-, skieppe-, pinkster-, bûteren bargeblommen, swilet it hea yn wurdzen, timet,
set reakken op, weidloeget en sturtswilet. Op in
tuolle mei de holle tsjin ’e waarme koweliven lûkt er
de jaren leech, spetet de amers fol en roait it bern
yn my in speet yn ’e mûle.
En de dichter yn my rydt op in weide krûdfolle
wurden it gedicht yn.
En de boer yn my buorket fierder, ynjektearret de
greiden mei in cocktail fan mych en stront en strie,
jaget raaigersgrien fan kleurleazens it gers sûnder
hynsteblommen, fôltsjeblommen, soerstâlen,
kowe-, skieppe-, pinkster-, bûter- en bargeblommen
yn ’e bulten en lit, as ict-baas fan ’e molkput, de
kowejaren automatysk leechlûke. Speten yn ’e mûle
binne net programmearre.
En de dichter yn my dichtet fierder. Mei de siele en
de laptop ûnder de earm, fynt er noch wat iensume
hynsteblommen, fôltsjeblommen, soerstâlen, kowe-,
skieppe-, pinkster-, bûter- en bargeblommmen.
En mei in boskje krûdige gerzen, nostalgysk plôke yn in
ynternetgreide, besiket er steech- en dreechkoppich om
der dochs noch in swietrokich gedicht fan te mjoksjen.
Under de namme rûchskerne slacht er it op.

10

