Poëzieweek 2019
Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag.

Van harte proficiat aan alle cursisten Spaans, Japans, Duits, Italiaans, Russisch, Frans,
Portugees en Engels die een haiku schreven of een vertaling maakten.
En bedankt aan hun leerkrachten voor de goede begeleiding, hulp en verbetering.

In dit document lees je eerst 7 haiku’s in 7 verschillende talen geschreven door Henk
Verleye, cursist Portugees en Italiaans. Het thema is de verbondenheid tussen mensen
die dezelfde taal spreken én tussen mensen die dezelfde taal leren spreken.
Daarna staan alle gedichten gerangschikt per taal.

Veel leesplezier!

Stefanie Verkest, Coördinator Vreemde Talen SNT

Nederlands
Veel talen leren
Mensen elkaar naderbij
Cultureel erfgoed

Français
Parlant leurs langues
Les peuples se rapprochent
Trésor culturel

English
Learn many tongues
People getting together
Cultural treasure

Deutsch
Sprachen lernen wird
Leute zusammenbringen
Der Traum der Freundschaft

Español
Tantos idiomas
La gente se acerca
Lujo cultural

Português
Aprender línguas
A gente aproxima
Festa cultural

Italiano
Imparar lingue
Ravvicinar la gente
Eredità comune

7 haiku’s van Henk Verleye

Duits
Schäumendes Meer rauscht
die Ebbe nimmt - die Flut gibt
Frieden schwemmt an Land
Ann Sarlet – Duits 3

Der Brief nicht fertig
blutiger Lärm schreckt Schnee auf
und Mutter wartet
Hilde Siccard – Duits conversatie

Ich liebe Frieden
Ich sehe Terror und Krieg
Aber Vögel singen
Jeannine De Lille – Duits 3

Bühne der Gräber
Wo der Winter Männer deckt
Ruhige Wälder
Magali Poumes – Duits 3

Die Kinder weinen,
die Väter starben im Krieg
Nun blühen Mohne
Marijke De Mylle – Duits conversatie

Ohne Zuhause
Sonne Blüte Rot Tränen
Liebe und Frieden
Mia Van Tieghem – Duits 4

Kein Weh mehr, kein Schmerz
Kein Wort mehr wie Endsieg
Nur Frieden, im Tod
Michel Van De Walle – Duits 8

Plätscherndes Wasser
Blaue Libellen spielen
Angst überkommt uns

Kühler Frühlingstag
Nach hellgrünem Moos riechend
Frieden auf Erden

2 Haiku’s van Regina Huyghe – Duits 3

Friedhof am Abend
Schnee fällt leise auf das Grab
Ein Schneeglöckchen blüht

Ein Grab im Westhoek
Krokussen blühen noch nicht
Der Schnee ist schon weg

Sprachlos an dem Grab
Die Frau starrt gedankenlos
Der Krieg ist vorbei

3 Haiku’s van Lena Lanssens – Duits 9

Rot, Blume, klatschrot,
Blaue Luft, schwarze Kugel .
Liebste mein, k l a t s c h t o t .
Anna Omwal – Duits conversatie

Taube mit Palme
suchte und fand den Frieden
nach Jahren zurück.
Rudi Vandierendonck – Duits 6

Herz an diesem Tag
Stirbt mit viel Gleichgültigkeit
Blut floss wie Wasser

Am Vollmond betet
Die verzweifelte Seele
Auf sie zu achten

3 haiku’s van Magali Poumes – Duits 3

Die weiße Taube bezeugt,
dass der Weltkrieg
Die Unschuld zerstört

Nachdem der Tod uns
Im Sturm genommen hatte,
Rettet Frieden uns

Überall im Land
Weht Frieden noch immer her
Nötige Hoffnung

3 haiku’s van Magali Poumes – Duits 3

Ein friedliches Dorf
'Das trauerndes Ehepaar'
Zwei stille Zeugen

Der Erste Weltkrieg
Das Lied 'Stille Nacht' erklingt
Kanonen schweigen

Die Landschaft und der Krieg
Friedhöfe und Denkmäler
Die letzten Zeugen

3 haiku’s van Réjean Dugardin – Duits Conversatie

Der Zweite Weltkrieg
Meine Kinder sind sprachlos
Mein Vater erzählt

Ein Zuhause in
'Hotel Garni zum Frieden'
nur für Flüchtlinge

Dort ist der Frühling!
Die Friedenstaube fliegt aus
Bringt Frieden und Glück

3 haiku’s van Réjean Dugardin – Duits Conversatie

Frühling kommt leise
jagt Schnee weg und Eis macht Platz
für Sonne und Leben
Claudine Berben – Duits 9

Mitten in der Nacht
Die Front ist nicht zu hören
Gefallen zu sein
Hugo Houtteman – Duitse Conversatie

Frühling flackert auf
Sakura-Kirsche reicht zur Luft
Unser Drang zum Glück

Tiefschwarze Nacht doch
die Nachtigall singt zum Stern
Trauer gelindert

Kriegsgedenktag
Er trägt die traurigen Worte
für nie wieder Krieg
3 haiku’s van Emily Toussaint – Duits 5

In trübem Nebel
Schaute der Kriegsherr zurück
Wo ist die Zukunft
Hans Van den Bogaerde – Duits 8

Frieden sei mit dir,
Wa alaykum as-salam.
Ach, wir schaffen das
Michel Van De Walle – Duits 8

Wasser und Tränen
für Tote auf hoher See,
schmeckt der Frieden salzig
Michel Van De Walle – Duits 8

Himmel und Erde
alle Stimmen atemlos
Stille fällt nieder
Alain Vergote – Duits 3

Die Erinnerung
an das große feuchte Land
durch Trauerschleier
Alain Vergote – Duits 3

Der Nebel zieht auf
Duitse Soldaten husten
die Angst im Gesicht
Alain Vergote – Duits 3

Stille am Morgen
langsam drehen sie sich um
Der Tod starrt sie an.
Alain Vergote – Duits 3

Wind rauscht in den Bäumen
Kinder hören schweigend zu
Frieden ist das Lied
Rika Vermeulen – Duits 8

Japans
白い景
鳩羽ばたけり
平和の声
Julienne Neuckermans - Japans 6

日が昇り
黙す大砲
平和が来た
Julienne Neuckermans - Japans 6

雨降るや
雷鳴が鳴る
天の声
Yoran Scholiers - Japans 3

歩(ほ)一歩(いっぽ)や
なだめるの音(おと)
柳(やなぎ)散る(ちる)
Stap voor stap –
Het rustgevende geluid
Vallende wilgenbladeren

Elvier Rogiers – Japans 3

Portugees
Janeiro frio
uma lua vermelha
bandeira branca
Anne Billiet & Jeannine Delfieuw - Portugees Conversação

Guerra morta
cravos em lugar de armas
alegria, paz
Carine Casier & Willy Pollet - Portugees Conversação

Jovem e velho
fazem muito barulho
depois, silêncio
Yvan Vandamme & Philippe De Grande - Portugees Conversatie

Todos falam
orelha surda
ausência de ruído
Marc Vandepladutse& Emiel Vanhoucke - Portugees Conversatie

Vermelho campo
a sangue frio
muito barulho
Vicky Lagast & Katrien De Wilde - Portugees 2

Silencioso
calma em tempo de paz
a fase final
Vicky Lagast & Katrien De Wilde - Portugees 2
Guerra de quatro
país plano de Flandres
paz no teatro
Luc Anseeuw- Portugees 2

Estrela cadente
caiu-me ainda quente
na palma da mão
Willem Vervenne - Portugees 2

O túmulo cala-se
antes a vida sem paz
soldados solitários
Karel Mestdagh - Portugees 2
A noite escura
um barco na água
brexitianos são
Jerôme Bouillon - Portugees 2

O meu pai soldado
volta para mim
para viver em paz
Johnny Goubert - Portugees 2

Armas quietas
Mas depois do ataque
Sangue vermelho
Vítimas jovens
Trincheiras demais cheias
Armas inversas
Nos campos quietos
Pássaros cantam alto
Boinas tiradas
Rony Kuyl & Katrien Steelandt - Portugees 2

Vamos amigos
Festa pela pátria
Brinde amargo
Colette Vanhoorneweder – Portugees 2

Vento sobre fossos
Papoulas unânimes
Lembrança eterna

Praias perdidas
O que resta para o mundo
mar dá e leva

Suco de sangue
Beber beligerante
Árvore-da-vida

Fabienne, Sonja, Els & Anna – Portugees 2

Sem luz da lua
Noites cheias de fogo
Sempre pés frios.
Cindy – Portugees 3

Um mar de bombas
Refugiados num barco
Mais um copo, chef!
Dominique – Portugees 3

Capacete velho
Papoilas em flor
Dá paz e futuro
Gerda – Portugees 4

Escrevo com o
Sangue do pombo morto
A palavra paz
Daniel – Portugees 6

Abraça este
Mundo em paz contigo
Devia ser lei
Anne-Marie - Portugees 6

Olhos ansiosos
A fome como arma
Guerra absurda
Freddie - Portugees 6

O som das armas
Família ruída
Quando a paz voltará?
Catherine - Portugees 6

Aprender línguas
A gente aproxima
Festa cultural
Henk Verleye- Portugees 4

CANÇÃO DA CHUVA

REGENLIED

ANTÓNIO DE SOUSA

Lieve Vlaemynck-Monset, Steven
Ryckebusch, Rudy Degraeve –
Portugees 2

Bate a chuva, tic...tic...

De regen tikt, tik...tik...

Nas vidraças da janela.

op de ruitjes van het venster.

Canta a chuva, tic...tic...

De regen zingt, tik...tik...

Que linda canção aquela!

Wat een mooi lied daar!

Tic...tic...tic...tic...

Tik...tik...tik...tik...
Wat een mooi lied daar!

Que linda canção aquela
De meninas ao despique:

Meisjes zijn met elkaar aan het
wedijveren:

- Qual de nós será mais bela?

“Wie van ons zou de mooiste zijn?”

Meninas a fazer meia

Meisjes zijn kousen aan het breien met
een kluwen van wolken.

Com as nuvens de novelo,
Nenhuma delas é feia!
Tic...tic...tic...tic...
Tenho um medo que me pelo,
Que alguma delas me pique.

“Geen enkel onder hen is lelijk!”
Tik...tik...tik...tik...
Ik word overvallen door angst: zou er één
van hen me kwetsen?!

O INVERNO

EUGÉNIO DE ANDRADE

Velho, velho, velho.
Chegou o Inverno.
Vem de sobretudo,
vem de cachecol,
o chão onde passa
parece um lençol.
Esqueceu as luvas
perto do fogão:
quando as procurou,
roubara-as um cão.
Com medo do frio,
encosta-se a nós:
dai-lhe café quente
senão perde a voz.
Velho, velho, velho.
Chegou o Inverno.
WINTER
Oud, bejaard, hoogbejaard,
trad de winter aan.
Hij is er terug met dikke overjas en sjaal,
de grond waarover hij glijdt, is als een laken.
Hij vergat zijn handschoenen bij het vuur:
wanneer hij ze ging zoeken, zou een hond ermee gaan lopen zijn.
Bang voor de kou vlijt hij zich tegen ons aan:
geef hem een kop hete koffie
zodat hij niet zonder stem valt.
Oud, bejaard, hoogbejaard,
trad de winter aan!
Lieve Vlaemynck-Monset, Steven Ryckebusch, Rudy Degraeve –
Portugees 2

Um livro

Een boek

João Pedro Mésseder

Daisy Claeys en Liesbeth Martens – Portugees 2

Levou-me um livro em viagem não sei
por onde é que andei Corri o Alasca, o
deserto andei com o sultão no Brunei?
P’ra falar verdade, não sei

Een boek heeft me meegenomen op reis
en ik weet niet waar ik ben geweest
Liep ik door Alaska of de woestijn
heb ik gewandeld met de Sultan van Brunei ?
Om de waarheid te vertellen, ik weet het niet

Com um livro cruzei o mar, não sei com
quem naveguei. Com marinheiros,
corsários, tremendo de febres e medo?
P’ra falar verdade não sei.

Met een boek heb ik de zee doorkruist
ik weet niet met wie ik gevaren heb.
Met matrozen ,met zeerovers,
bevend van koorts en angst?
Om de waarheid te vertellen ik weet het niet.

Um livro levou-me p’ra longe não sei por
onde é que andei. Por cidades
devastadas no meio da fome e da
guerra? P’ra falar verdade não sei.

Een boek heeft me meegenomen ver weg
en ik weet niet waar ik ben geweest.
Naar steden verwoest
door honger en oorlog?
Om de waarheid te vertellen , ik weet het niet.

Um livro levou-me com ele até ao
coração de alguém E aí me enamorei –
de uns olhos ou de uns cabelos? P’ra
falar verdade não sei.

Een boek heeft me met zich meegenomen
recht naar het hart van iemand
En daar ben ik verliefd geworden op mooie ogen of mooie haren ?
Om de waarheid te vertellen , ik weet het niet.

Um livro num passe de mágica tocou-me
com o seu feitiço: Deu-me a paz e deume a guerra, mostrou-me as faces do
homem – porque um livro é tudo isso.

Een boek vol magie
heeft me betoverd met zijn krachten:
Heeft me de vrede gegeven en heeft me de oorlog
gegeven,
heeft me de gezichten van de mens laten zien
-want een boek is dat allemaal.

Levou-me um livro com ele pelo mundo
a passear Não me perdi nem me achei –
porque um livro é afinal… um pouco da
vida, bem sei.

Een boek heeft me met zich meegenomen
om de wereld rond te trekken
Ik heb er niets verloren, noch iets gevonden
-want een boek is uiteindelijk
een beetje het leven, ik weet het wel.

Italiaans
di rosso sangue
tinge la mia città
dipingo vita
Denise Ossieur

il papavero
accarezza le croci
dondolandosi
Danielle Schaeverbeke

il papavero
la gente lo cerca, ma
lo trova in sé
Maggie Loncke

la guerra mai più
pio desiderio
sfida gigante
Johan Stellamans

dopo il buio
il sorriso del cielo
l’arcobaleno!
Rony De Coster

La neve cade
Armi arrugginiscono
Silenzioso è
Hilde Mouton – Italiaans 4

La prima neve
Sempre bello il bianco
Sogni di pace
Spari lontani
Il sole sta sorgendo
Dopo la pace
Luk Lazeure – Italiaans 4

Quando all’alba
Il sangue si raggela
Scoppia la pace

Nelle trincee
Crescono gigli bianchi
Che perdonano

Als bij dageraad
bloed en tranen bevriezen
breekt de vrede los

In de loopgraven
bloeien de witte lelies
voorgoed vergeven

2 Haiku’s en vertaling van Tilde – leerkracht Italiaans

Ogni inverno
Bianco come la neve
Promette l’Alba
Christa Debruyckere – Italiaans Conversatie

La grande guerra,
e poi la santa pace,
ma corazzata.
Cesare Gregori – Italiaans Conversatie

Pace nel mondo
illusione eterna
dell'umanità
Marianne David – Italiaans Conversatie

Tre milioni
Di ragazzini smunti
Grido di pace
Ria Gobyn – Italiaans 4

Cade la neve
Il giardino bianco
..... il silenzio

Viene la notte
che la vita è bella
dormo in pace

2 haiku’s van Geert Verschuere – Italiaans 1

Memento mori
Lapidi bianche,
mille papaveri lì,
fragile pace.

Minaccia eterna
Armati campi,
trincea abbandonata,
pace minata.

2 haiku’s van Cathy Laga – Italiaans conversatie

"Libertà"
Pensa, muoversi
Per sempre e dovunque
Nell'infinito
Occupazione ...
Libertà di pensiero
Intrappolato
Combattere per
Libertà o potere...
Chi può saperlo ?

3 haiku’s van Marc De Jonghe – Italiaans 2

Tramonto

Giuseppe Ungaretti

Il carnato del cielo
Sveglia oasi
al nomade d'amore
Zonsondergang
Het avondrood van de lucht
maakt in de nomade
oases van liefde wakker.
Vertaling van Yolande De Graeve – Italiaans 1

BALLATE NON PAGATE

ALDA MERINI

Apro la sigaretta
come fosse una foglia di tabacco
e aspiro avidamente
l’ assenza della tua vita.
È cosí bello sentirti fuori,
desideroso di vedermi
e non mai ascoltato.
Sono crudele, lo so,
ma il gergo dei poeti è questo:
un lungo silenzio acceso
dopo un lunghissimo bacio

ONBETAALDE BALLADEN
Ik steek een sigaret aan
als ware het een tabaksblad
en zuig gretig
de afwezigheid op van je bestaan.
Wat is het heerlijk je te horen buiten
hunkerend om mij te zien
en nooit beluisterd.
Ik besef het, ik ben wreed
maar dit is de eigen taal van de poëet:
een lange stilte aanstekelijk
na een eindeloze zoen onvergetelijk

LUK LAZEURE

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
(dalla raccolta Xenia II, 1964-1966)
Eugenio Montale
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
Met jou, arm in arm, ben ik zeker wel een miljoen trappen afgedaald
en nu jij er niet meer bent vind ik de leegte op elke trede
Zo is ook onze lange reis tezamen kort gebleven
Die van mij duurt nog altijd voort; ik behoef alleen die
aansluitingen niet meer, die boekingen,
de valstrikken soms, niets van de diepe gêne die hen wacht die dachten
dat de werkelijkheid zich echt alleen aan onze blik zou tonen.
Ik ben, met jou aan mijn arm, miljoenen trappen afgedaald,
niet omdat je met vier ogen wellicht meer zou zien.
Ik ben ze met jou afgedaald omdat ik besefte dat van ons tweeën
de enige echte pupillen, hoe vertroebeld ook,
die van jou waren
Stefaan Traen – Italiaans 8

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
(dalla raccolta Xenia II, 1964-1966)
Eugenio Montale
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
Arm in arm met jou
Heb ik minstens een miljoen trappen afgedaald.
Maar nu je er niet meer bent
Is er leegte op elke trede.
En zo is onze lange reis kort geworden
Mijn tocht duurt nog steeds
Maar de aansluitingen, de boekingen en de valkuilen
Vallen me niet meer te beurt
Evenmin als de meewarige blikken van degene die denkt dat de realiteit is
Zoals hij ze ziet.
‘k Heb miljoenen trappen afgedaald
Met jou aan mijn arm
Niet alleen omdat je met vier ogen wellicht meer ziet .
Ik heb die trappen met jou afgedaald
Omdat ik wist dat de enige echte pupillen van ons beiden
Die van jou waren
Al waren ze erg verduisterd.
Carine Dhuvettere - Italiaans 8

o ik weet het niet

Herman de Coninck

o ,ik weet het niet,
maar besta, wees mooi.
zeg: kijk, een vogel
en leer me de vogel zien
zeg: het leven is een brood
om in te bijten en de appels zien rood
van plezier, en nog, en nog, zeg iets.
leer me huilen, en als ik huil
leer me zeggen: het is niets.
O non lo so
O non lo so
Ma esisti, sii bella.
Di’: guarda, un uccello
E insegnami a vedere l’uccello
Di’: la vita è un pane grosso
Da mordere e le mele paiono rosse
Di gioia, e ancora e ancora,
di’ qualcosa
insegnami a piangere e quando piango
insegnami a dire: non importa..

Griet Deconinck – Italiaans 7

’t Is goed in ’t eigen hart te kijken
Alice Nahon
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken nog even voor het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen legde.
Of ik aan liefdeloze mensen geen woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns harten,
dat ik een droefenis genas,
dat ik mijn armen heb gewonden om een hoofd dat eenzaam was…
Dan voel ik op mijn jonge lippen die goedheid van een avondzoen.
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen.
E’ bello guardarsi nel cuore
Kathy Van Reybroeck - Italiaans conv.
la sera prima di addormentarsi
se non ho fatto del male
a nessuno dall’alba alla sera
se non ho fatto piangere degli occhi
non ho fatto sentire triste qualcuno
se ho detto una parola d’amore
ad una persona senza amore
e se trovo nella casa dei miei cuori
che ho guarito dei dolori
che ho abbracciato una testa
che era sola
sento sulle giovani labbra mie
che la bontà sembra un bacio della sera
E’ bello guardarsi nel cuore
e così chiudere gli occhi

Lontano lontano

Franco Fortini

Ver weg van hier ..

Nancy Minne – Italiaans conv.

Lontano lontano fanno la guerra.
Il sangue degli altri si sparge per terra.
Ver weg van hier waar oorlog woedt
Van anderen verspreid over de grond bloed.
Io questa mattina mi sono ferito
a un gambo di rosa, pungendomi un dito.
Deze morgen ben ik gewond geraakt
een doorn heeft mijn vinger tot bloeden gemaakt.
Succhiando quel dito, pensavo alla guerra.
Oh povera gente, che triste è la terra!
Zuigend aan die vinger, dacht ik aan ‘t oorlogs geweld
oh arm volk, wat wordt deze wereld gekweld.
Non posso giovare, non posso parlare,
non posso partire per cielo o per mare.
Ik kan niets doen, k voer geen gesprekken,
ik kan noch ter lucht noch ter zee vertrekken.
E se anche potessi, o genti indifese,
ho l’arabo nullo! ho scarso l’inglese!
En als ik enkel maar kon, oh volk in nood,
mijn Engels is slecht en van’t Arabisch ken ik geen woord.
Potrei sotto il capo dei corpi reversi
posare un mio fitto volume di versi?

Zou ik met mijn klein volume aan verzen helen
als ik het leg onder de lichamen van velen?
Non credo, Cessiamo la mesta ironia.
Mettiamo una maglia, che il sole va via.
Ik denk van niet. Laat ons ophouden met dit treurig ironisch lied.
Trek een dikke trui aan, zo ziet ook de zon ons onverschilligheid niet.

Dien avond en die rose
‘Heb menig uur bij u
Gesleten en genoten,
En nooit en heeft een uur met u
Me een enklen stond verdroten.
‘k Heb menig menig blom voor u
Gelezen en geschonken,
En, lijk een bie, met u, met u,
Zoo lang zij duren koste,
Maar nooit een uur zoo droef om u,
Wanneer ik scheiden moste,
Als de uur wanneer ik dicht bij u,
Dien avond, neergezeten,
U spreken hoorde en sprak tot u
Wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zo schoon, van u
Gezocht, geplukt, gelezen,
Als die dien avond blonk op u,
En mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
-wie zal dit kwaad genezen?Een uur bij mij, een uur bij u
Niet lang een uur mag wezen;
Ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
Zoo lief en uitgelezen,
Die rooze, al was ’t een roos van u,
Niet lang een roos mocht wezen,
Toch lang bewaart, dit zeg ik u,
’t en ware ik ‘tal verloze,
Mijn hertr drie dierbre beelden: u
Dien avond –en – die rooze!

Guido Gezelle

La sera e la rosa

Rony De Coster - Ital conv.

Tante sono le ore
Che ci siamo goduti insieme.
E non me ne è mai dispiaciuta
una singola.
Tanti sono
I fiori
Che ho colto per te.
E come un’ ape, con te, insieme a te,
Ne ho assaporato il miele.
Certo un’ ora con te
Non è mai stata
Così piacevole,
Non importa la durata,
Certo un’ ora con te
Non è mai stata
Così triste,
Una volta finita,
Come l’ora di quella sera,
Quando seduto accanto a te,
Ti ho sentito parlare
E io ho parlato a te
Dei segreti delle nostre anime.
Un fiore non è mai stato
così bello
Come quello allora
Cercato, colto e scelto da te
Quello che ha brillato su di te
E che hai regalato a me!
Anche se, sia per me che per te,
- Chi guarirà questo male? Un’ora insieme
Non può mai essere una lunga ora,
Anche se, sia per me che per te,
Quella rosa tanto bella

- Che scelta amorevole Anche se è stata la tua rosa,
Non è potuta restare una rosa,
Eppure il mio cuore, questo ti assicuro,
Conserverà, se non ho perso tutto,
Queste tre preziose cose:
Quella sera, quella rosa e te!

Frans

Mère à l'ombre
Je m'occupe de ta fille,
Ma fille, notre fille?
t'es fortement présente
Plus que tu pourrais deviner
Quand elle parle j' entends ta voix
Quand elle se fâche elle te ressemble
Quand elle s'amuse, je vois ton sourire
Quand elle pleure ce sont tes larmes
Tu peux sortir de l'ombre
Être fière que tu lui as donné la vie
Je ne peux la rendre heureuse toute seule
j'ai besoin de ton aide
Ensemble nous sommes fortes
Plus fortes que les gens qui jugent
Plus fortes que les gens
Qui ne savent rien
Sonja Schelstraete - Frans 7

un vieil homme se repose
l'enfant jouant lui prend la main
une larme apparaît

un flocon de neige flotte
le froid glace le pays
la plaine blanche se gonfle
2 haiku's van Christa Vlaeminck - Frans 7

Vol d'un pigeon blanc
enfin la guerre est finie
Je rêve encore?

Espérons toujours
que la tolérance vit
venez mes enfants.

Cathie Deruytter - Frans conversatie

Ruines, blessés, morts,
La guerre se tait maintenant
Pour combien de temps?

Soldats dans la boue
Milliers de morts enneigés
La paix vient trop tard

Bien de vivre ici
Pensons aux guerres d’ailleurs
La paix est fragile

Cruautés partout
Douleurs infinies
Se battre ne sert à rien

Cimetières immenses
Monuments d’histoire
Symbole de paix ?

Sigrid Lescrauwaet - Frans Conversatie

Toitures blanches,
vierges, à perte de vue
un monde muet

Neige fondante
des gouttes transparentes
fraîcheur tactile.

La neige vierge
oiseaux muets qui planent
vue ravissante.

Leen Lietaer - Frans conversatie

Devoir de mémoire
Tapis de coquelicots rouge sang
Paix chèrement payée

Croix de bois blanchies
Une femme vêtue de noir se penche
Un corbeau croasse

Bref cessez-le-feu
Un sourire pour une gorgée d’eau
Quel joyau de paix

Paix, poignée de grains
Le semeur ne serre pas le poing
La vengeance est vaine

Gracieuse colombe
Un rameau d’olivier au bec
Fragile brin de paix

Luc De Clercq – Frans Conversatie

Colombe de paix
Aux ailes coupées
Tant d’espoirs envolés

Ne pas trouver la
Joie de vivre en paix
Est vraiment triste

Blanche colombe
Symbole de paix
Fantasme éphémère

Pourquoi vénérer
Le pigeon blanc si on ne
Fait que se battre

Mieux est de trouver
La paix par le débat que
Par le vieux fusil

Paix continuelle
Génération heureuse
Lègue ta joie
Christian Ducheyne – Frans Conversatie

Finestrat

Au pied du Puig Campana
Géant calcaire couché sur son flanc
Le village perché de Finestrat
Face à la mer est somnolent
Des ruelles mènent à l’hermitage
Dans un petit parc aux lauriers roses
Dominant les terrasses du village
Des maisons naines aux fenêtres closes
La brise marine y fait frémir
Les longues feuilles des palmiers
Alors qu’un blanc soleil fait luire
Les fruits charnus des citronniers
Quelle joie ce majestueux silence
Qu’un seul passant de sa voix efface
N’ayant de ce charme point conscience
Me criant fort “Buenos Dias”
Luc De Clercq – Frans Conversatie

Russisch
Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь
WACHT OP ME, IK KOM TERUG
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.

Wacht op me, ik kom terug.
Wacht, uit alle kracht.
Wacht, als door gele regens
droefheid is gebracht.
Wacht, als de sneeuw zal vallen,
wacht als hitte komt.
Wacht, als and’ren dat niet doen,
gist’ren vergaten…
Wacht zelfs als verre brieven
jou niet bereiken.
Wacht als allen samen al
het wachten moe zijn.
Wacht op me, ik kom terug.
Wens het goede niet
voor wie nú al zeker weet:
“tijd dat je’m vergeet!”
Laat moeder, zoon geloven
dat ik niet meer ben.
Laat vrienden ’t wachten staken,
zittend rond het vuur.
Ze drinken bittere wijn,
afscheid van een ziel…
Haast je niet en wacht om ’t glas
met hen te heffen.
Wacht op me, ik kom terug,
nét voor al wie stierf.

Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Wie niet op me wachtte, zegt:
“’t Zit me toch nog mee.”
Voor laatste niet te vatten
hoe je me redde,
door In het oog van de strijd,
te wachten op mij.
Enkel jij en ik weten
hoe ik leven bleef.
Eenvoudig wachten als jij,
kan niemand anders.
Martine De Winter

Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь
WACHT OP ME, IK KOM TERUG
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим

Wacht op mij, ik kom terug.
Wacht, uit alle kracht,
Wacht als de gele regen
jou weer droefheid bracht,
In de witte winternacht,
In de zonneschijn,
Wacht als alle anderen
al vergeten zijn.
Wacht als mijn verre brieven
jou niet bereiken.
Als anderen wanhopen,
wacht dan nog op mij.
Wacht op mij, ik kom terug.
En vergeet maar vlug
allen, die nu al weten,
jij moet mij vergeten.
Zonen, moeders geloven
dat ik niet meer ben,
laat vrienden ‘t wachten staken,
zittend bij het vuur
drinken zij bittere wijn
om mij te eren …
Wacht toch, en haast je niet
met hen te klinken.
Wacht op mij, ik kom terug,
spijts alle doden.
Wie op mij niet heeft gewacht,
kan zeggen: - Wonder!.
Vreemd voor al wie niet wachtte,
hoe ‘t jouw wachten was
dat in ‘t heetst van de strijd
redding heeft gebracht

Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Hoe ik het overleefde,
dat is ons geheim
Wachten, dat kon jij alleen
als niemand anders.
Ingrid Reynaerts

Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь
WACHT OP ME, IK KOM TERUG
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня

Wacht op mij, je ziet me weer,
wacht met al je kracht.
Wacht ook als het regenweer
je weer eens droefheid bracht.
Wacht maar bij een sneeuwtapijt,
wacht op mij in zomertijd.
En het wachten echt niet staken
als anderen vergeten raken.
Wacht wanneer uit verre oorden
verloren gaan mijn woorden.
Wacht ook als voor velen
het wachten gaat vervelen.
Wacht op mij, je ziet me weer.
Geen goeds dus deze keer
voor hen die nu al weten
dat je mij mag vergeten.
Laat ze maar geloven, zoon en ma,
dat ik niet meer besta.
Laat ze maar, de vrienden die geen uur
meer kunnen wachten bij het vuur.
Laat ze de wijn maar schenken
om mij bitter te gedenken.
Maar wacht maar om te drinken
en samen met hen te klinken.
Wacht op mij, je ziet me weer,
ook al keert omzeggens niemand weer.
En de anderen van het wachten moe:
het geluk lachte hem toe.
Ze zouden niet meer wachten
op één van hun strijdkrachten.

Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Jij wachtte wel nog even
en redde zo mijn leven.
Waarom voor mij geen uit en amen,
dat weten echt alleen wij samen.
Wachten, dat kon jij alleen,
beter als geen één.
Rita Sanders

Жизнь в 100 словах
Жизнь в 100 словах Игорь
Аглицкий Колыбель. Пеленки.
Плач. Слово. Шаг. Простуда.
Врач. Беготня. Игрушки. Брат.
Двор. Качели. Детский сад.
Школа. Двойка. Тройка. Пять.
Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.
Драка. Кровь. Разбитый нос.
Двор. Друзья. Тусовка. Форс.
Институт. Весна. Кусты. Лето.
Сессия. Хвосты. Пиво. Водка.
Джин со льдом. Кофе. Сессия.
Диплом.
Романтизм. Любовь. Звезда.
Руки. Губы. Ночь без сна.
Свадьба. Теща. Тесть. Капкан.
Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.
Дом. Работа. Дом. Семья.
Солнце. Лето. Снег. Зима. Дочь.
Пеленки. Колыбель. Стресс.
Любовница. Постель.
Бизнес. Деньги. План. Аврал.
Телевизор. Сериал. Дача.
Вишни. Кабачки. Седина.
Мигрень. Очки.

Het leven in 100 woorden
Wiegje, luiers, heel veel wenen, Een
woordje, een stap, de arts, verkoudheid
verdwenen, Rennende benen, speeltjes,
een broer, Op woonerf schommels, naar
de kindertuin heel stoer.
Op school: een twee, voldoende en dan
vijven, de bal, een tackle, met gips in
bed moeten blijven. Knokken, bloed en
neus gekraakt, op woonerf vrienden
treffen en indruk gemaakt.
Unief of hogeschool, lente in de
struiken, Zomer, alle zittijden, zelfs de
laatste gebruiken. Bier, wodka en gin
met ijs. Koffie, examens, met diploma
heel wijs.
Romantiek, liefde, samen sterren
aangapen, Handen voelen, lippen raken,
nacht zonder slapen. Huwen,
schoonmoeder en – vader zetten je
klem. Na twist heffen de club vrienden
het glas op hem.
Van het huis naar het werk, naar huis en
gezin, Met zon in de zomer, met sneeuw
de winter in. Een dochter, weer luiers en
de wieg klaargezet, Door stress een
maîtresse en daarmee in bed.
Business, geld, planning, haast en
spoed, Televisie, series kijken als het
moet. Een buitenhuisje, veel krieken en

Внук. Пеленки. Колыбель.
Стресс. Давление. Постель.
Сердце. Почки. Кости. Врач.
Речи. Гроб. Прощанье. Плач.

Игорь Аглицкий

courgetten. Met grijs haar komt
migraine, moet je een bril opzetten.
Een kleinzoon, luiers en de wieg weer
gaan halen. Stress en overdruk, dan
bedden in zalen, Hart, nieren, botten en
de arts falen. Na speeches, wenend bij
het graf blijven dralen.
Marijke Korteweg

Жизнь в 100 словах
Жизнь в 100 словах Игорь
Аглицкий Колыбель. Пеленки.
Плач. Слово. Шаг. Простуда.
Врач. Беготня. Игрушки. Брат.
Двор. Качели. Детский сад.
Школа. Двойка. Тройка. Пять.
Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.
Драка. Кровь. Разбитый нос.
Двор. Друзья. Тусовка. Форс.

Het leven in 100 woorden
Het wiegje, De pampers, Gepleur.
Woordje, Eerste stap, Valling, Dokteur.
Speelgoed, Broer, Lopen op de gang.
Speelplaats, Schommels, Den opvang.
School, 7/10, 9/10, 10/10 een piek.
Voetbal, Pootje lap, In de kliniek
Gevecht, Gebloed, Gebroken neus.
Binnenkoer, Vrienden, Compagnie,
Groepsdruk geen keus.

Институт. Весна. Кусты. Лето.
Сессия. Хвосты. Пиво. Водка.
Джин со льдом. Кофе. Сессия.
Диплом.

Studeren, Lente, Struiken. Zomer,
Examens, Vooral niet fnuiken. Bier,
Vodka, Gin met ijs. Koffie, Examens,
Erdoor wreed wijs.

Романтизм. Любовь. Звезда.
Руки. Губы. Ночь без сна.
Свадьба. Теща. Тесть. Капкан.
Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.

Romantiek, Liefde, Vooral niet gapen.
Handjes, Lippen, Blijven Slapen.
Huwelijk, Schoonma, Schoonpa, Gedaan
met gespeel. Ruzietje, Op zwier, Maten,
Het glas te veel.

Дом. Работа. Дом. Семья.
Солнце. Лето. Снег. Зима. Дочь.
Пеленки. Колыбель. Стресс.
Любовница. Постель.

Thuis, Gaan werken, Thuis, Gezin. Zon,
Zomer, Sneeuw, De winter in. Een
dochter, Wieg, Pisdoeken. Stress, Extra
liefje, Hotelkamer boeken.

Бизнес. Деньги. План. Аврал.
Телевизор. Сериал. Дача.
Вишни. Кабачки. Седина.
Мигрень. Очки.

De zaak, Omzet, Visie, Alles met just-intime-gefix. TV-kijken, De zoveelste serie
op Netlix. Buitenverblijf, Fruitbomen,
Groenteserre. Vergrijzen, Koppijn, We
zien niet meer verre

Внук. Пеленки. Колыбель.
Стресс. Давление. Постель.
Сердце. Почки. Кости. Врач.
Речи. Гроб. Прощанье. Плач.

Игорь Аглицкий

Kleinkind, Wiegje, Pisdoeken. Afzien,
Hoge bloeddruk, RVT-kamer boeken.
Het hart, De Nieren, Gestel, Dokteur
Speech, De kist, Vaarwel, Gepleur.

Pancraas Ingels

Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь
WACHT OP ME, IK KOM TERUG
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим

Wacht op mij, ik kom terug
Wacht uit alle kracht
Ook al brengt de gele regen droefheid
Wacht als de eerste sneeuw valt
Ook in de hitte van de zon
Wacht, zelfs als anderen
vergeten worden.
Wacht, zelfs wanneer brieven uit verre
streken
jou niet bereiken
Wacht met anderen in twijfel
of ik nog leef.
Wacht op mij, ik kom terug
Vergeet maar vlug
Allen die nu al weten
Dat jij me mag vergeten
Laat zonen, moeders geloven
Dat ik er niet meer ben
Laat vrienden ’t wachten staken
Als afscheid
bittere wijn drinken.
Haast je niet. Wacht
met hen te klinken.
Wacht op mij, ik kom terug
ondanks alle doden
Wie niet op mij heeft gewacht,
zal zeggen: - Wat een geluk.
Onbegrijpelijk voor hen die niet
wachtten

Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Hoe in het oog van de strijd
jouw wachten
mij heeft gered.
Hoe ik overleefde
weten enkel jij en ik
Alleen jij wachtte
als geen ander.
Eddy Ryelandt – Russisch conv.

SPAANS
Muda la guerra
Volando la paloma
La paz respira
Lieve Deryckere - Spaans 6

Paz celestina
Entre sierra y selva
Marea de amor
Katinka Van Belle – Spaans 6

Campo nevado
La belleza brillante
¡Qué alegría!

La infinidad
Un plano gris o azul
Se llama el mar
2 haiku’s van Dorine Monte - Spaans 3

El sol caliente
Cuando colocas tu mano
sobre mi hombro
Ingrid Standaert – Spaans 3

Si la paz existe
comienza hoy el día
protégela ya
Josée Timmerman – Spaans 4

copos de nieve
desvanecen mis huellas
la vida se va
Paul Goethals – Spaans 4

Hoy tu partiste
Una aurora clara
Queda la noche

Niños jugando
Flores blancas en el sol
Sombra negra - ¿fin?

Cielo azul, sol
Cuervos negros vuelan
Mirlo blanco - paz

3 haiku’s van Ingrid Reynaerts – Spaans 4

Engels
My thought about God is wrong.

I wasted my life.
Your thought about God is wrong.
You wasted eternity

Guido Vanbrabant – Engels conversatie

The priest sings about heaven
Poets don’t applaud
They love Earth and Life too much.

Rob Devos – Engels conversatie

The curtain whips open
The sun rises in all tints red
The picture hits my heart.

Lieve Vandenabeele – Engels conversatie

A cup of coffee
With a little chocolate
What a delice

To save our planet
Set off in new energy
This is the life!

Ghislaine Nols

My lawn is white again
A layer of snow from heaven
A beautiful sight for man.

Now I see the snow
All the trees right in a row
Birds silent waiting for thaw
2 haiku’s van Johan Van Damme – Engels conversatie

Strong-minded grandson
hates snow, misses football
Kicks everything

Strong-willed grandson
has been denied something
Wants to be kicked in

2 haiku’s van Sonja Schelstraete – Engels conversatie

Skylarks are singing
their wonderful tune above
our heads. Happiness.

Snow is falling down
streets, pavements, whiteness all around
children laughing loud

Bullets flying round
men, women, children all afraid
when will peace be theirs?

3 haiku’s van Betty Bauwens – Engels Conversatie

Youth demonstrating
We need to send our love
to the future

Hilde Maes - Engels conversatie
Inspired by Sting’s words

Poetry

White waves of paper
Falling in deep golden sand
Stifling silently

Memory

I'll light the days
With the darkness of my nights
Till your name fades

2 haiku’s van Lucille Hugé – Engels Conversatie

Chinese New Year comes
My heart seems to be flying
Flying somewhere far
Wei Ye (een Chinese immigrante nav het Chinese nieuwjaar)

The sun is shining
It is a beautiful day
No rain on my way

Artemis, our cat,
She’s very young and playful
Her colour is black
2 haiku’s van Christine Sintubin

In the falling snow
My grandchild holds out his palms
Until they turn white

Warm soup in a bowl
Letters of the alphabet
Hang on the teaspoon

Evening snow falls
Sounds of crunching footsteps near
People walking by

Everything you feel
Can be said in seventeen
Honest syllables

4 haiku’s van Denise Sintubin

Raindrops fall all day
a grey sky covers my thoughts
I keep on yawning

From across the street
an old lady waves at me
hey nice to meet you

A little girl sings
eyes fixated on her doll
play still sweet mother

Needless to say when
soft white snowflakes are falling
it becomes all quiet

A cold winter wind
blows and howls around the house
let me get my coat
5 haiku’s van Rita Desmet

'Thousands of statues
ComingWorldRememberMe
SENSELESSNESS of WAR'

Mia Emmery (Engels 4, Threshold 2bis)
Last year, my husband and I visited the impressive land art installation of Koen Van
Mechelen in Palingbeek.
We were speechless.
I tried to write a haiku about it.

