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Geen duif vliegt waar de hemel aar-

dezwart is, waar felrode klaprozen

in groeven van de nacht ontstaan

als schelle echo's van de dag van

gisteren. Eén man staat in de zwijg-

kracht van zijn lichaam: bleek, recht-

op, geloken ogen. Zijn twee minu-

ten duren jaren. De dikste kleding

verwarmt geen onderhuidse huiver.

Geen verf maakt het verleden onge-

daan. Geen vers maakt het onwaar -      

Inge Boulonois

Poppies 2001



Begin

Alsof  je niet meer terug wou,

niet achterom kijken en vergeten

waar vandaan dit heimwee,

een huis, tussen dorp en weiland,

een vrouw, een kind - zo had je

het nooit gedacht - een gezicht,

een gebaar, een woord alleen

voor jou bestemd, alsof

je wist dit zou niet, mocht

niet, op deze plek viel regen.

Beken hoezeer, bemin.

Gerda De Preter

Pen-y-Fan 2009



  

  Rivier
 

 

U houdt angstvallig de rivier in de gaten

– hoe de vissen vruchteloos tegen de stroom 

opspringen. Was u een visser, u zou netten

knopen, u zou stenen sjouwen en dammen 

bouwen om het water naar uw hand

te zetten. Maar u bent radeloos geworden: 

 

elke dag neemt u de lift – één hoger, 

één lager stapt u uit – tevergeefs.

Eric Vandenwyngaerden

Silver Springs 2009



In blauw.

Niets staat er te gebeuren. 

De tijd lijkt opgeschort 

en rust op blauwe lauweren.

 

Hier buitelde de ochtend uit 

zijn lijf, de dag verhuisde.

Ook een vrouw staat stijf,

haar haast op hoge hakken

weggetikt langs de glanzende 

leegte van trage ramen.

 

En later zweeft gevleugeld, wat 

verliep blijft in beeld als een 

corpus delicti tussen haken.

Frank De Vos

            Laura Maria Barcelona 2010



Testament

Had ik een bos geplant, het had gegroeid 

in plaats van overgroeid te worden als ik er 

niet meer ben om weg te wieden wat vandaag 

al naar mijn kuiten graait, mijn broekspijpen 

zou binnenkruipen en me aan de grond zou 

nagelen, eronder borstelen wil, uiteindelijk

(dat weet ik zeker). Dit woud van steen waar 

wind in hoeken waait: hoewel het neergehouden 

wordt door zwaartekracht is dit wat nog 

het meest op opstijgen lijkt—groei, het is een 

ongenode troostprijs voor wie weet dat wat 

voorbij kan zijn het mooiste is en blijft zolang we 

naar zijn langzaam brokkelende lijnen willen leven.

Anna de Bruyckere

The Architect's House 2009


