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ergens aanmeren geeft ze toe
maar niet weten waar
en wanneer
want ze mist
wat de draaihals kan
zegt ze : landen
bij de keerkring
en zich nestelen
in de holte
van een oude bladboom
vreemd en kleurloos
groeit de twijfel eirond
verder in het ruim
weegt zonder vleugels meer
dan dertien zilveren lepels
riet de bakker

woestijnmeisje
droom ik rugwaarts in een zee van zand?
is dit waar ik bang voor ben, of waar ik naar
verlang, een witte woestenij en ik daar middenin?
ik glijd dit parelmoeren land in als gelei,
het zand beweegt als wolken. ik draaiduizeldroom,
ik stuifzand. ik plet mijn schoot, plant mijn gympen.
hij wil o wee mijn spiegel zijn. ik schud
hem van me af, maar hij blijft vast aan mij.
ach liefje, luister niet naar zijn gefluister.
je alfabet, je namen, het is niets. je liefdes,
het is niets. je schaamte, je bedrog, je verraad,
het is niets. sweetheart, it’s nothing.
Nicole Van Overstraeten

Als kind liep ik vaak weg
Om mijn moeder
Op de proef te stellen
Ik kon niet weten wat ik zeker wist,
Daarboven is er niets,

Daarboven is er niets
Ik vond het prachtig,
'k Besprak het laatste zolderlicht
Om de duisternis
Te vriend te houden

Hedwig Selles

vanzelfsprekend
dat ze niet meer is
dan op z’n minst
of niet minder
dan op z’n meest
preuts gepronk
dat het op het lijf
gespotte je in de ban
slaat of dat ze
wat je vermoedt lapt
aan haar witte laars
dat wat ze ruggelings
verbergt onder
zwarte hoed
je wijst op
vergis je niet omdat ze je swingend
strikt in de glijlijn van
haar plooien of misschien
gezien het benepene
dat ze dringend moet
Marleen De Smet

Zie je, Oude Schurk
die denkt aan jou
Zijn zoete voze gedachten
fladderen voortdurend
en zonder woordspelingen
van kop tot teen om jou
En om geen andere reden
dan dat een gewaarschuwde vrouw
er twee waard is
heeft hij dit geschreven
op de spiegel toen jij
in de bewaseming
de deur uitging
Didi de Paris

