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Archetype

Hij hangt –uitgetekend- in de touwen

Van zijn papieren verzinsels

Dromen worden in steigers gezet,

maar er is geen echt ontwaken.

Slechts losse vellen Steinbach

waarop beloftes aan kathedralen,

verloren tussen het puin

en de hoop van zijn levenswerf

Ik schets hem rauw,

onverschillig grijs

op de mulle grondvesten

van een ‘rijtjesleven'

Gunther De Praeter
Liesbeth De Pauw



Chirurgie

De marlboro’s zijn niet meer te tellen

sinds je ‘Ook als je me heel goed kent?’

zei. Een zomer was weggewaaid;

sommigen verjaarden weer een keer.

We schaarden ons rond haastige ontbijten

en dachten dat het morgen

wel vergeten zou zijn:

dat partikeltje verdriet

dat als een scherfje

in ons lichaam woont

terwijl alles altijd goed gaat.

Joris Denoo

Nadine Callebaut



Parentheses

Waarom probeerde, probeert iemand (wie? de wind?) 
niet in muziek de vertakte kromtaal van bomen te noteren, 
wat ze schrijven op luchtgemarmerd papier (perkament?),

probeert iemand niet hun geschorste schubwoorden,
aan de rand van een bestaan,  (een eenduidig hard staan?) 
weer te valideren, ter bewaring in te klaren?

(Zij onthouden lang de krassen van gedagtekende liefdes, 
wonden onder het korstmos, als lemma’s in een woordenboek 
de verkalkte ziel van de taal). Wacht maar.

Wachten? Waarop wacht bijvoorbeeld een kleurrijke 
oosterse dode, rood opgebaard, als een speler (een mummie?),  
uitgevlakt en geduldig? Het tegenwoord?

Weet hij zich bespied, als door ogen achter plexiglas ramen, 
gegroefd en getekend, mat en beslagen met een wasem van adem 
en tranen? (Als door een publiek?)

(Vooral, staat er een regisseur in de coulissen? Fluistert hij?)
Verder dan kleuren door de trefzekere wind gekamd en geborsteld
als maaigras in een Vlaamse lente, komt geen mens.

Men hoeft niets meer te vragen, niet?

Martin Carrette Els De Cock



Overschilderd landschap

De dag kapseist in schemer, een omgestoten

fles inkt. een bestorven landschap, uit-

gelekt, besmet met loodzware gedachten.

een vijver, verdronken onderwereld, sterf-

kamer. de vingers lopen uit de hand, grijpen

in hun angst naar houvast, een meerpaal,

een boom op de oever, in zijn schuilhut

van schaduw. Uiteindelijk spoelt alles aan,

verliezen alle letters hun zin, ook wij met

ons skelet van schipbreukeling. hoe diep

verdrinkt men in geschilderd water? Is dit

verdoekte vertwijfeling, de waanzin van

dit ellendig mooie leven? het meer strijkt

de plooien, een eik neemt ons in zijn arm.

een ijsvogel tovert met blauw. er is mane-

schijn genoeg en vleugels voor verlichting.

Mark Meekers

Marijke de Cuyper



Dissectie

ik ken het oogwit van de angst

en ook de leliewitte stilte na de dood

in zwijgen ben ik zeer bedreven

mijn penseel is mijn scalpel

ik snijd gewijde duiven uit de mist

mijn landschap staat blank omheind

met onthoofde bomen

F.A.Brocatus
Ilse Verstraete


