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Waardig zal ze sterven 

niet als een-hond-in-de-goot 

niet vereenzaamd in een trappenhuis

ze zal zich fijne rimpels lachen

zich vleien als een poes tegen een hand 

strijkend langs haar wang

iemand zal de lepel 

zachtjes

tegen haar lip aandrukken

geschrokken als ie is

omdat ze bij het eten

plots zo weggedommeld lijkt

ongemerkt zal hij zijn binnengekomen

bezit van haar hebben genomen

haar hele lijf hebben gemarmerd

Rose Vandewalle



Zelfportret, 2005

Oog in oog tooit ze haar eigen spiegelbeeld 

met aandacht. Onder haar kin de hand, de zomer 

van haar huid. De stilte luikt haar mond.

Even vertrouwd als vreemd voor zichzelf 

zit ze en schetst haar evenbeeld. Mengt verf

tot aanzijn. Laat penselen streek na streek 

het licht, de onvermijdelijke schaduw overdragen. 

Totdat verf stolt tot een stilstaand ogenblik  

dat als onbreekbare spiegel blijft bestaan. 

En later door terugblikken tot weemoed leidt – 

Inge Boulonois



Stad : opmerkingen van een provinciaal.

(Op de hoek staat een jongen die pamfletten uitdeelt
over Broederschap & Liefde, welke de passanten 
uiteraard onmiddellijk wegwerpen. Nooit vlogen 
zoveel broederschap en liefde door de straten van de 
stad. Daar valt zo’n papier in een plas en verkleurt het 
langzaam modderbruin. Alsof daar een bijzondere 
reden toe was.)

Met natte voeten en een hoofd vol poëzie
loop ik door de stad, de regen & het leven.
Muren, mieren & medeburgers overal.
Voor wie het milde medelijden bezit
van de dwergen en van de kleine lieden
die op de buiten wonen
biedt een stad geen goede schuilplaats, want
: één wand is een muur om tegen te boten,
: twee wanden is een straatje zonder eind,
: drie, een steeg, die helemaal doodloopt,
: vier een omheining en jij bent de pony,
: vijf een doos en jij bent de verdroogde roos,
: zes een doodskist,
: zeven het labyrint,
enz.

Kris Geerts



DROOMLAND

Even wil jij leeg zijn, lees ik

in je naam die mij aanwaait,

wonen op de wind die wolken

verjaagt, je tepels streelt.

Bloemen aan je voet vertrapt,

sta je aan de vloedlijn van de tijd.

Grijzige einder vervloeit in lucht,

valt eenmaal terug bij kerend tij

Bevrijd zweef je op de gedachte

dat niets werkelijk verdwijnt en 

dat geluk zijn schip kan zijn dat

nadert als je het niet verwacht.

Catharina Boer



UITZICHTLOOS VERLOEDERD

de vijver stil van herfst spiegelt 

mijn verloren alfabet. bomen tonen 

hun gezicht. ik hoor de dronken echo

van mijn pen, schrijf jouw naam

tot mijn letters zijn versteend

  

muren spreken de taal van water

herfstbladeren schaatsen straks

over het eerste ijs. de tuinstoelen 

vergeten op het verloederd terras

mijn hoofd, leeg van woorden

de tuin wacht op de kruimels

die ik nog strooien wil

Luc C. Martens


