




St i jn  De Paepe





INHOUD

Dag, kleintje! �������������������������������������������������������������������������������  13
Geboorte 

Doe maar net of alles pas begint  ���������������������������������� 27
Ver jaardag 

De dingen die beginnen �������������������������������������������������������  41
Communie - Lentefeest - Overgang

 
Veruit het beste van de klas  ��������������������������������������������  51

Dank juf - Dank meester

Met verve en veruit de allerliefste  ����������������������������� 57
Liefde 

Je wil niet weten wat je mist  ������������������������������������������� 75
Huweli jk 

Het wordt een haven van geluk  ������������������������������������ 87
Ver huizen 



Weet het raadsel te bewaren  ������������������������������������������ 93
Jubileum 

Het is een zaligheid je kind te zijn ������������������������������� 99 
Vaderdag 

Onvermoeibaar moeder zijn  ����������������������������������������  107
Moederdag 

Een laatste beroepsmatige etappe  ��������������������������� 119
Met pensioen 

Turf je mooiste dromen  ���������������������������������������������������  125 
Nieuw- en oud jaar 

Herinnering, een warme jas  ����������������������������������������  133
Over li jden

Kruip in een hoekje van de tijd  ����������������������������������  147
Troost 

Je ziet het vast niet zitten nu,  
maar weet dat het er zit  ��������������������������������������������������� 161 

Geluk - Succes - Moed 

Het ruikt naar dauw, naar verf,  
naar knakkend brood  �������������������������������������������������������  169 

Nieuw begin 



En ineens was je daar ��������������������������������������������������������� 181 
Dank 

Ik fluister liedjes die je kent  �����������������������������������������  189 
Ziekte 

Een geschenk dat jij er bent  �����������������������������������������  195 
Vriendschap 

Achteraf bekeken komt inkeer nooit te laat  ����  201
Spi j t 

Mocht je blijven, zou je dromen om te gaan  ������  207
Afscheid 

Hartsgrondige felicitaties  ���������������������������������������������� 217
Proficiat 

De kostbaarste kwartieren  ������������������������������������������  223 
Feest 

Je sprong me al te binnen  ����������������������������������������������  227
Zomaar  



8

ALLEREERST

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, ge-
zwollen 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 sen-
timenteel te worden, en heb ik het luchtig gehou-
den, 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�
 
Stijn De Paepe 
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Wat helpt

Als vloeken helpt, dan vloek je maar�
Maak herrie, stennis en misbaar�
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar�

Als bidden helpt, bid dan gerust�
Als het je troost of sterkt of sust�
Of vraag om raad� Als Hij bestaat
dan is het goed, maar ‘t is geen must�

Als huilen helpt, ga dan je gang�
Het is niet niks en het duurt lang�
Het kan geen kwaad als het niet gaat�
Het mag gezien zijn, wees niet bang�

Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak
of zachtjes sluipend uit je slop�

Als lopen helpt, vertrek meteen�
Zeer doelgericht of nergens heen�
Het hoeft niet snel, al mag dat wel�
Met verre vrienden of alleen�
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Als zwijgen helpt, wees dan maar stil
en duik - als dat is wat je wil -
een tijdje weg van pijn en pech
- als je weer opduikt, geef een gil�

Als lachen helpt, ken ik een grap
of val dolkomisch van de trap�
Denk aan je kat die keer in bad
of aan het Belgisch staatsmanschap�

Als dansen helpt, is er muziek�
Als breien helpt, dan hou je steek�
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek�
Als bakken helpt, let there be cake�
Als yoga helpt, wees fluks en zen�
Als slapen helpt, stop ik je in�
Als schrijven helpt, scherp dan je pen�
Als poetsen helpt, welaan: begin!

Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt���
Hou vol� Vat moed� Want het komt goed�
Doe ondertussen maar
wat helpt�

Gedicht geschreven op vraag van het programma De wereld  
van Sofie (Radio 1) om iedereen moed te geven tijdens de  
coronapandemie. Het verscheen op gedichtendag 2021.



Geboorte



Dag, kleintje!

Geboorte
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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�



Lang verwacht
en eindelijk gekomen�
Dochtertje
van onze stoutste dromen�
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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�
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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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Omdat de buitenwereld knelt en knalt
en puilt uit schermen, boxen, kranten, boeken,
moet ieder het geluk dicht bij zich zoeken
of wachten tot het iemand overvalt�

Een lieve dochter die haar vuistjes balt,
met roze billetjes in zachte doeken,
om wier gehuil je ’s nachts zou kunnen vloeken
als ze niet prompt haar gulste lach uitstalt�

Dat dametje� Dat kunstig miniatuurtje
dat virtuoos de koudste harten steelt
van ieder die eens gluurt in haar voituurtje�
 
En als je stiekem door haar haartjes streelt
of haar eens op je schoot neemt, een halfuurtje,
is ’t of ze al haar warmte met je deelt�

/

Mag ik, durf ik, zal ik,
zou ik — kan ik me bedwingen? —
dit mooie mensje wiegen en
een wiegeliedje zingen?



Daar ben je
en je
bent om op te eten�
Een jongetje
om nooit meer
te vergeten�
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In onze armen
wiegt er een jongen,
licht als een pluimpje
en net even zacht�
Kom maar eens wiegen�
Kom maar eens aaien�
Kom maar eens kijken
hoe hemels hij lacht�

/

Of je nu zachtjes huilt
of slaapt of guitig
naar ons lacht,

je hebt ons met je komst
in één keer veel
geluk gebracht�


