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Cesuur
Eén lang moment wil ze niet meer
dan dit, onderduiken in de plooien
van haar schone vel. Op de armen
die de lange dag gaan dragen
het hoofd dat rust. De gedachten
wachten buiten op haar teken.
Ze haast zich niet, de naaktkat
kent geen tijd. Ze krult slechts
langzaam op en strekt de rug.
Het huis wordt krakend wakker.
Ze spitst een oor. Bliksemsnel
vangt ze de eerste kik, de armen
al vol met kind. Het moederdier
koestert haar verse buit.
Hilde Van Cauteren

Inzicht
Een half pond zinnen
van ‘ ’t blaadje’
te ingewikkeld voor papier
om te plaatsen en te plooien
wat te moeilijk is voor uitentreuren
gladgestreken woorden.
Het levensboek als een raam
uitzicht op een kier, sprakeloos
wit als het doek, valt, telkens weer
zullen woorden
aan geen enkele moedertaal wennen
dan degene die wij diep van buiten
menen van binnen te kennen.
Hilde De Paepe

Konttekst
En als ik in de avond
sta, mijn kont vol
wind, mijn ogen ver
van alles dat me bindt
aan deze plek waarop
ik gras omzet in melk
dan droom ik
van een doek
waarop iemand mij misschien
van mijn beste kant laat zien.
Frank Pollet

Ze vloeit. Ze vleit, de lijn die jou voor mij
heeft ingenomen. Leunend, liggend.
Wie mij ziet is wie mij aan moet kijken.
Mijn staat is schril en naakt. Blootgesteld
en aangedaan. Lichaam dat vraagt en taalt
en teemt om aangeraakt te worden.
Horig en gehoorzamend aan de hand
die mij vol mededogen binnen
de lijnen buigt en breekt. Tot ik besta.
Paul Rigolle

frontaal
ik ken jou niet maar
zoals jij ons aankijkt
wil ik zijn: een open boek
jij laat de bladzijden lezen
de heldere van je ogen
de sombere van je mond
dit gaat dieper dan de anekdote
jij komt uit het doek naar voren
en ik druk je de hand al zie ik
die niet: jij bent een man
om te begroeten
Staf De Wilde

