
Inspiratieboekje voor de herfst





Liedjes van de herfst

Liedjes van de herfst zijn altijd somber,
zijn gemaakt van okers en van omber.
Toch ken ik septembers met een gouden glans,
Toch zijn er novembers met een toverdans.
De zon heeft in december mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen uit de sneeuw geplukt.
En daarom schrijf ik dit kleine lied,
niet wachten op de lente, want dan komt ie niet.

Toon Hermans



Gesloten ogen

Gesloten ogen
Ik weet
dat je er niet zult zijn
wanneer ik mijn ogen
open
dus 
doe ik het niet. 

Want met gesloten ogen kun je zien wie je wilt. 

Siel Verhanneman
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Je bent als een boom
Je bent als een boom
getekend door de jaren
vol leven vol wijsheid
alle eigenheid
groeiend naar de toekomst
verhalen bewaard
in je sterke stam
je geeft me geborgenheid
in je takken
laat me schuilen
onder je kruin
je bewaart mijn geheimen
je kruin in de wind
vrijheid in een enkele lach
laat me verdwalen
onder je wortels
bewaar me
in je hart

Silke De Ridder







Wijsheid

Wijsheid
is het onvoorstelbare vertrouwen
dat morgen warmte komt
waar nu kilte heerst,
dat schoonheid opbloeit
waar nu grauwheid verstikt,
dat mildheid ontluikt
waar nu boosheid verbittert,
dat verbondenheid groeit
waar verdeeldheid woekert –

dat onvoorstelbare vertrouwen
dat toch gebeuren mag
wat wij niet vermoeden,
dat toch groeien mag
waar wij alleen maar op hopen,
dat toch zichtbaar mag worden
wat wij niet meer zien.

Piet Stienaers





Twee armen om me heen
Twee armen om me heen
Er zijn behandelingen 
voor de meeste kwalen.
Maar nooit of te nimmer
voor verdriet. 
Twee armen om me heen.
Soms is dat 
het enige antwoord
dat ik nodig heb.  

Kris Gelaude





Laat mij de schoonheid van herfst
Laat mij de schoonheid in de herfst ervaren:
de vruchten die tevreden zijn geoogst,
het vee dat wacht op de beschutting van de stal,
de vurigheid van de natuur voor ze gaat sterven.

Laat mij de hunker van de herfst bewaren:
geborgenheid, een schuilplaats voor de regen 
en de kou,
de avondrust en tijd om bij het vuur te waken,
deemoed en aandacht voor het menselijk verhaal.



Le temps

Le temps, le temps, c’est important le temps
qu’on met à se connaître
qu’on met à oublier
qu’on passe à la fenêtre.

Le temps que met un petit prince
pour retourner vers l’infini
dans le ciel bleu de la province
un oiseau tombe et tout est dit.

Le temps que mettent les roses
pour refleurir après l’été
et pour reperdre, à peine écloses,
le souvenir d’avoir été.

Le temps efface toute larme
pour laisser trace de son sel
le  temps que cesse toute alarme
pour que renaisse l’arc-en-ciel.

Le temps d’apprendre que j’existe
et de découvrir l’univers
c’est déjà le bout de la piste
et les endroits vont à l’envers.





Autumn

In the dreamy silence
Of the afternoon, a

Cloth of gold is woven
Over wood and prairie;
And the jaybird, newly

Fallen from the heaven,
Scatters cordial greetings,

And the air is filled with
Scarlet leaves, that, dropping,

Rise again, as ever,
With a useless sigh for
Rest—and it is Autumn.

Alexander Posey 



Herfst

De bladeren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk ik naar de ander: het is in allen.
Maar Een is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op

Rainer Maria Rilke

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
Sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke



Jouw stem in mij

Jouw stem in mij doorklinkt mijn hart,
verwarmt mijn huid, mijn lijf;
en huilt en juicht en zwijgt in mij.
Mijn stem wordt zachter, ik verstil.
Jij zingt in mij.
Jouw stem in mij, jouw zingen draagt
mij als de avond valt,
en bergt mij in jouw hand. In mij
ontwaakt vergeten tederheid.
Jij zingt in mij.
Jouw stem in mij, een klankfontein,
een toekomstlied, een bron
van liefde ongedacht. In mij
ontkiemt als zaad het eerste licht.
Jij zingt in mij.
En door jouw adem aangeraakt
krijgt ook mijn stem weer klank.
Een lied groeit waar jij woont in mij.
En in de nieuwe dageraad
zing ik van Jou.

Margreet Spoelstra  





De vlieger

Kikker en Pad gingen
met hun vlieger 
naar een grote wei. 
Het waaide daar hard. 
‘Onze vlieger gaat vast heel hoog,’ 
zei Kikker. 
‘Hij gaat helemaal 
tot bovenin de hemel.’ 

‘Pad,’ zei Kikker, 
‘ik houd de klos met het touw vast, 
jij neemt de vlieger 
en rent ermee weg.’

Pad rende door de wei. 
Hij rende zo hard als hij kon. 
De vlieger ging omhoog. 
Hij viel met een plof op de grond. 
Pad hoorde lachen. 
Drie roodborstjes zaten in een struik. 

‘Die vlieger gaat niet omhoog,’ 
zeiden de roodborstjes.
 ‘Je kunt er net zo goed 
mee ophouden.’



Pad rende terug naar Kikker. 
‘Kikker,’ zei Pad, 
‘deze vlieger doet het niet. 
Ik geef het op.’

‘We proberen het nog een keer,’ 
zei Kikker. 
‘Zwaai de vlieger boven je hoofd. 
Misschien lukt het dan.’

Pad rende weer door de wei. 
Hij zwaaide de vlieger boven zijn hoofd. 
De vlieger ging omhoog 
en viel toen met een smak neer. 
‘Wat een grap!’ 
zeiden de roodborstjes. 
‘Die vlieger gaat nooit 
de lucht in.’

Pad rende terug naar Kikker. 
‘Die vlieger is niet goed,’ zei hij. 
‘Hij gaat nooit de lucht in.’ 
‘Dan moeten we het voor de 
derde keer proberen,’ zei Kikker.
‘Zwaai de vlieger boven je hoofd 
en spring erbij op en neer. 
Misschien lukt het dan.’



Pad rende weer 
door de wei. 
Hij zwaaide de vlieger 
boven zijn hoofd. 
Hij sprong op en neer. 
De vlieger ging omhoog 
en stortte neer in het gras. 
‘Wat een rotvlieger,’ 
zeiden de roodborstjes. 
‘Gooi hem toch weg 
en ga naar huis.’ 

Pad rende terug naar Kikker. 
‘Het is een rotvlieger,’ zei hij. 
‘We kunnen hem beter 
weg gooien en naar huis gaan.’ 
‘Pad,’ zei Kikker, 
‘we moeten het nog één keer proberen. 
Zwaai de vlieger boven je hoofd. 
Spring erbij op en neer 
en roep dan: Ga omhoog, vlieger!’ 
Pad rende door de wei. 
Hij zwaaide de vlieger boven zijn hoofd. 
Hij sprong erbij op en neer. 
Hij schreeuwde: ‘Ga omhoog, vlieger!’



De vlieger ging omhoog. 
Hij steeg hoger en hoger. 
‘Hij doet het!’ riep Pad. 
‘Ja, natuurlijk,’ zei Kikker. 
‘Toen het niet lukte met rennen, 
en toen het niet lukte 
met rennen en zwaaien, 
en toen het niet lukte met rennen, 
zwaaien en springen, 
wist ik dat het moest lukken 
met rennen, zwaaien, springen 
en roepen.’

De roodborstjes vlogen op uit de struik. 
Maar ze konden niet zo hoog vliegen 
als de vlieger. 
Kikker en Pad zaten ernaar te kijken. 
Het leek of de vlieger 
helemaal tot bovenin 
de hemel vloog.
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