
ry 

s 

knillis 

knillis 
P 

knillis 

knillis 	̀+ 

knillis 
0 

o aq 
guts e 	o 	 ►~ 

i'r 
CD 	

CD 

(D 

go 
CD 

CD 



van 

dat 

1k 

nog 

mar 

vaeke 



knillis 

van dat 1k nog mar vaeke 

gedichies en zo 

een uutgifte van 

stichting stellingwarver schrieversronte 

oosterwoolde 1986 



SSR-45 

niks uut disse uutgifte mag opn'f drokt en /of eupen-

baor maekt wodden op wat veur meniere dan ok 

zonder schrif telfk  goedvienen van de schricver 

no part of this book may be reproduced in any form 

by print photoprint microfilm or any other means 

without written permission from the author 

c 1986 knillis 

omsiag en uutleg knillis 

mit daank an p.e.broeksma 

drok stichting c.regenboog grunningen 

is 
clicht 	dat 

ge- 	 een 
een 	 ver- 

hael-
tien 
zon- 
der 
be-
gin 

aen- 
de 

heufd- 
let tes 

komma 's 
en mit 

een vremde 
zin S - 
bouw 

of 
toch 
nog 
wat 

meer? 

ISBN 90-6466-047-6 	 5 



vervelend 
	 perel 9  

vrogger 

vun ik 

literatuur 

mar vervelend 

mar now ik et 

zels sehrieve 

now gaot et wel 

een diehter 

is seins as 

een oester 

hoe meer troep 

d'r in komt 

hoe grater 

de perel 

no 
	 7 



gelok bi'j een ongelok 
	

gedicht daor as de titel 
langer van is as 

et gedicht zels 

as dichter 

bin ik gelokkig 

as meenske 

bin ik ongelokkig 

goed ik zwichte 

gelokkig mar 
	

dit is dicht(e) 

n. 



drie riegels 	 high-koe 
(een haiku veur sceptici) 

inkeld drie riegels 
	

hai hai zee de koe 

	

zeuventien lettergrepen 	es een stikkien opstikkend' 

	

is toch gien gedicht 
	

liever high as koe 



kondisie 
	

dronkaord 

ik roke 

ik drinke 

ik sporte 

alledrieje 

lieke mm 

hi'j 

het 

dronken 

dat 

hitj 

is 

dronkend 
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over leven 

14 

morgens' 

morgens vroeg helder wezen 

oe praot me d'r niet van 

krek sleug 1k nog 

mit de vlakke haand 

een meenske 	een haegelslaggien dood 

et 

om te en now zitten d'r weer 

leven vliegen op mien broggien 

mar 

een meenske begriep 1k temeensen 

drinkt waor dat brommen 

om te f 	in mien heufd 

overleven deur komt 

1 

15 



weer-locht ondergaonde zunne 

en god rnaekte et locht 

en nuurnde et zunne 

en de zunne kwarn op 

r 	de aldereerste keer 

en de meens maekte de born 

	

een slange 	en nuumde die vrede 

	

in duuster: 	mar de zunne gaot onder 

	

weer locht 	de alderlaeste keer 

16 	 17 



kastaovend 
	

een aander kleurtien 

nederlaand 

1940 

staampende leerzens 

brune jassen 

polen 

1981 

as we mar die iene dag in It jaor 

in de ban van de vrede raeken 

dan kuwwe temeensen de rest van I t jaor 

mit een gerust hatt oorlog maeken 

staampende leerzens 

rooie jassen 

een aander kleurtien 

mar versehil? 

IV 
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kiender 
	 volkspetitionnement 

meneer 

willen jow hier 

even tekenen 

en ja heur 

drie maond laeter 

	

zullen ze et 
	

stonnen ze d'r 

	

ooit begriepen 
	alle achtenveertig 

	

in tied van oorlog 
	

de dielen 

	

speulen ze nog 
	van mien krek kochte 

	

oorlog glen 
	grote oosthoek 
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held 
	

politikus 

een held is iene die dot 

wat hi'j zels niet durft 

niet iene die dot 

wat een aander niet durft 

een goeie politikus 

is iene die doen zal 

wat hi'j beloofd het 

niet iene die beloofd het 

wat hi'j doen zol 

22 	 23 



een nommer 
	 ien jaor warkloos 

geboortedaotum 

postcode 

huusnommer 

tillefoonnommer 

gironomm er 

baanknommer 

ziekefoonsnommer 

riebewiesnommer 

paspoortnommer 

per soon snomm er 

mar 

wat blift d'r veur jezels 

now nog meer over 

as iene grote 

0 

uut slaopen 

eten 

bosschoppen doen 

thee drinken 

kraante lezen 

eten 

tillevisie kieken 

pilsien drinken 

slaopen 	- 

x 365 

24 
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jatwark 
	 uutslag 

van examens 

kriej' drie keer 

uutslag 

jatwark 

	

is 	ien keer van de zenen 

	

ok wark 	en twie keer van et risseltaot 
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hitchcock 
	 nuver 

de perfekte moord 

bestaot niet 

moordende perfektie 

wel 

et is nuver 

zee de sni'jman 

zoe'n koolde tied 

geft mi'j altied 

zoe'n waarm gevuul 

28 	 29 



wille(n) 
	 mooi 

	

ik wol 
	ZI'J is onsjogge 

	

ie wollen 
	en hi'j is een lillikerd 

	

et was 
	Liefde Is zo mooi 

30 
	 31 



alles 

zFj het warkelik alles 

1k vien heur 

geleuf 1k 

aoriger 

as goed 

veur mi'j is 

een mool uterlik 

een goed kerakter 

en 

een vri'jer 

32 
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relaosie 
	 adverteensie f. m. 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

	

nee 
	omreden van scheiding 

	

nee 
	ommenocht of te haelen 

	

ja 
	een katte 

	

nee 
	ze is lief, mooi en aorig 

	

ja-ja 
	mar 1k kan d'r niks mit wodden 
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stilte 

as alderlaeste 
	wied vat heur 'k een schot 

gaot de klokke vot 
	

laeste voegel vaalt kepot 

een tied is oflopen 
	de stilte is vat 

36 
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rotten 
	

leeftied 

een middeigroot 

perveen sie dörp 

kri'jen in de locht 

rotten op le straote 

de maat is over 

et leven zowat 

ik zitte in de bus 

een peer tieners aachter mi'j 

maeken een hels kebaol 

ik arger me an heur 

en dan pas 

he'k et in de gaten 

ik wor oold 

38 	 1 	 39 



hopen 
	

jezels blieven 

hopen is et meerste 

wodt wel zegd 

mar hopen is ok niet alles 

et moet ok es mit zitten 

altied jezels blieven 

kan ok betekenen 

dat ze verwaachten 

dajt altied 

dezelde binnen 

of 

daj' altied 

op jezels blieven 

40 	 1 	 41 



et wezen 
	 wiend 

leve as de wiend 

wezen 

is 

wodden 

en 

blieven 

seins waarm en zaachte 

seins Ok koold en had 

dri'j mit gieniene mit 

laot zels alles dri'jen 

42 	 1 	 43 



leugen 	 mien alderdiepste gedaachten 

oe leugen 

le leugen niet 

de waorhied 

is yule slimmer 

44 	 1 	 45 
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