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Ik lig als een wig tussen aarde en maan, tussen

wachtende blauwe aarde en zeldzame blauwe

maan, en de hemel dreint blauwe tranen.

Ik trek mij op aan de rode roos, aan het groen 

van haar blad en haar takken, de doornen deren

mij niet. Haar geur maakt de wonden  zoet.

Wind is afwezig en toch suist een bries door mijn

lange losbandige haren, bezoekt mijn albasten huid.

Ik ben vrouw en van alle tijden, het rode van 

hartenbloed, het blauwe van maan en water, de koortsige 

kramp van het kind. Mijn angstdroom: dat ik een leven

lang de verwonde  roos van een schietschijf ben.

Christina Guirlande

red rose blue moon



wat gebeuren moet zal ook

zonder mijn kijken 

zie, vensterbank vol 

verzwegen vrouwentongen, 

praten bij zonder veel te zeggen

 

hoor, een deur waait open

geroezemoes uit een

bruin café vult de kamer

vergeten kan ook zonder mij

het staren niet, ik voel het

 

verlies  me dag na dag

blad voor blad, geur na geur

als je herfstig naar me kijkt

Chris Sonck

no title



fabula rasa

iemands mond komt dichter bij de mijne

'het regent op een eend'

de stem is vele vaders in mij

grimmige nagel tussen hart en navel

de beul die mij aan hem bindt,

oude lap waar ik niet van scheiden kan

boven ons klapwieken echo's van gister

'het regent op een eend'

andere fregatvogels patrouilleren op mijn wolk

woorden messen mijn keel, mijn mond

een gleuf die alles binnenhoudt

mijn krop vol vuist

Astrid Dewancker

voglio



Het lied van de stad zal ik horen. Hoe in de ochtend

de eerste tram zich zuchtend de helling op zwoegt, 

getingel als van een verlopen trekbel.

 

Praha. Hier, meer dan waar ook, de klank van de stad.

Klinken jonge stemmen bij dag doorgaans uitgelaten 

en helder, ’s nachts achtervolgt me het gehuil  

van de kinderen van Terezin, voor altijd kinderen gebleven. 

Rusteloos verspringen en vermengen zich hun namen 

over de muur van de Pinkassynagoge, ook al trachten

bij dageraad de klokken van het Strahovklooster 

hun verkillende gejammer te smoren in een wijsje als  

Te Lourdes op de bergen. Alsof nooit iets is gebeurd.

Rose Vandewalle

in progress



Littekens

 

Er is het land van oker strand 

van zee die tegen rotsen breekt 
van bergen wolken verten 
van woest terugverlangen
van onbereikbaarheid.
 
Er is het stralend oog dat met
zijn zeven lampen mij bedreigt 
en mij belet terug te keren
naar waar wij samen waren.
 
Er is het dubbel prikkeldraad 
waarachter mijn terugverlangen 
naar jou als oorlog wordt verklaard 
want zonder uitzicht zonder zin.
 
Ik lik tot littekens de schrammen 
van prikkeldraad en de brandwonden
van het vlammend oog en waad
vol melancholie en resignatie
door het moeras aan deze kant.
 
Willy Spillebeen
 

scars


