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de Boottocht

Dit ogenblik voor het witte licht,

op hoogste top na lange tocht

eens in onze bron begonnen,

zwijgen wij. Onder schaduw

van de rots, terugvallend water in

de fjord, keren wij in onszelf weer.

Ook onze riemen rusten neer

in deze diepe stilte, waarin niets

meer dan eeuwig nieuw

of ons duister splijt, wateren

scheiden, wij ademloos het eind

der tijden, god en hemel zien.

Catharina Boer



De engelenladder

Nog even, en dan

gaan ze zweven in het Niets

van het onuitgesproken woord.

Langs ladders van verbeelding

zoeken ze het licht

van vóór de zondeval.

Aarzelend verlaten ze Eden,

en hun gebeden klinken luider

dan Adams hoogmoedig gebral.

Maar ze worden slechts gehoord

in het verlaten, dorre dal

van het verloren woord.

Romain John van de Maele



Bouwproject

It wasn’t about reaching the sky, it was

about constructing. Som et barn, 

der leger med lego.

Moriendi sensum praebebat, estis kiel 

nova ŝanco.

Soms zeg ik:

‘Alles zou anders zijn verlopen,

als we meer cement hadden gehad.’

Maar niemand reageert.

Marleen van der Velden

De Toren van Babel



het tuinfeest

olijven en azijn helder water klare wijn

de gasten zijn divers zo zien wij daar

een man uit nazareth met elf zeloten 

en een spijtoptant omringd door

bilderbergerslaven van de haute 

finance gehuld in ijle bellen

uit brabant van gogh en bosch 

in een karakterestieke pose

Gerard Scharn



Lucht

Ze goochelen met vlag en wimpel,

schilderen hun onvermogen

in kleuren die de aandacht afleiden.

Ze spreken oranje met een roze accent,

kijken felgroen of gebaren knalgeel.

Weten zij veel hoe kleurloos ze zijn

tegen die bonte achtergrond.

Bij een verzonnen wind

varen ze met een ballon vol lucht

naar het Belogen Land.

Ooit vallen wij allen

door een zelfgevlochten mand.

Vera De Brauwer

                Door de mand gevallen


