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A L LER EE R S T

Oef. U hoeft deze dikke bundel niet te lezen.
Tenminste niet van voren naar achteren of
omgekeerd. Dit is een bundel om bij gelegenheid
door te bladeren en in te snuisteren. Omdat je
naar woorden zoekt, naar de juiste.
Een vriend of vriendin gaat trouwen, krijgt een
kind, is jarig, vindt werk, studeert af… en je wilt
haar of hem gelukwensen. Je wilt iemand
troosten bij het verlies van een dierbare, na
slecht nieuws, bij liefdes- of ander verdriet. Je
zou iemand je spijt willen betuigen, dank willen
zeggen of gewoonweg laten weten hoe gek je op
haar of hem bent. Het is Nieuwjaar, Moederdag,
Vaderdag… Voor dat soort gelegenheden vindt u
in Vers gezocht een gedicht. Meerdere gedichten.
Bijna op maat.
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Als u niet op zoek bent naar dik aangezette, gezwollen woorden en ronkende zinnen, maar
evenmin genoegen neemt met een zeemzoeterig
rijmpje, maak ik me sterk dat u hier uw gading
vindt. Ik heb geprobeerd helder te zijn maar niet
sec, en wél poëtisch maar niet barok. Waar het
kon, heb ik geprobeerd te ontroeren, zonder sentimenteel te worden, en heb ik het luchtig gehouden, zonder op het effect te spelen.
Misschien is het wel net de tekst die u zoekt. Het
vers op de kaart. De uitgelezen woorden voor een
mail, een brief of een berichtje op het juiste moment.
Doet u gerust mijn groeten.
Stijn De Paepe
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Dag, kleintje!

/ / GE B OORTE

Je hield ons allen
heerlijk aan het lijntje.
We popelden om jou
te zien. Dag, kleintje!

/

Een meisje komt, steelt kunstig alle harten.
Een meisje lacht, maakt je geluk geheel.
Een meisje huilt en grijpt je naar de keel.
(Een meisje komt en weemoed speelt je parten:
in wat voor barse wereld moet ze starten?)
Een meisje komt, een meisje lacht en huilt.
Een klein madonnaatje van zeven smarten.
Zo’n wichtje waar een wondertje in schuilt.
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Lang verwacht
en eindelijk gekomen.
Dochtertje
van onze stoutste dromen.

Er waait een fris windje.
Muziek in je oren.
Een schitterend kindje
is zomaar geboren.

/

Betoverend feetje,
hoe hemels ben jij?
En weet je, je hoort er
al helemaal bij.

/

We hebben over jou gedroomd
en naar je uitgekeken.
Dat dromen geen bedrog zijn
is nu nog maar eens gebleken.

16

Droom maar van dons
in je wiegje van slaap.
Let niet op ons.
Droom maar van zoet
in je wiegje van dons.
Het ga je goed.

/

Daar ben je eindelijk,
klein spruitje, popje.
Daar ben je dan, mooi
dametje. En hoe!
We wachtten al zo lang
reikhalzend op je.
En kijk eens nu:
je zachte donzen kopje…
De wereld lacht
ons door jouw oogjes toe.
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