
GEDULD 
 
 
Als die venijnige 
ijzerenheinige 
virusjes die je niet ziet 
 
als die rondhoppende 
in de war schoppende 
piepkleine stukjes verdriet 
 
weg zullen kwijnen 
en daarna verdwijnen 
dat nergens meer één overschiet 
 
dan zal ik je kussen 
maar ja, ondertussen 
doe ik dat maar niet. 
 
 
© Joke van Leeuwen  



EEN HAND VRIJ 
 
 
Wat wij elkaar te bieden hebben 
een eerste zin 
een tweede adem 
een mum van tijd 
een hand vrij 
om ons te ontplooien 
 
 
© Max Greyson  



GOED VOORNEMEN 
 
 
zullen we afspreken 
om nog eens over het weer te praten? 
op een willekeurige dag 
elk aan ons raam 
beschrijf ik mijn uitzicht, 
schilder met woorden 
 
een kleurenstorm in jouw hoofd 
 
 
© Mahlu Mertens 
 



DUUR 
  
  
laten we elkaar niet prijsgeven 
zolang de dagen weeklagend 
in rijen van zeven op ons afstevenen 
  
laten we elkaar omstrengelen 
luisteren naar het fluitenkruid 
in het geraas van de regenbui 
  
er komen dagen die bezadigd  
langs onze straten zullen wandelen  
door het bos en de bomen 
  
ruist al genadig een zachter uur  
  
  
© Ann Van Dessel  



HERFST 
  
 
Het wordt weer lente, zeg ik, en maak een gat 
dat drie keer dieper is dan de bol in mijn hand. 
En ook iets breder want aan afstand doe ik niet: 
ik gooi er twee, drie bij elkaar zodat ze samen 
de tocht naar boven kunnen maken. 
In de vorm van bot geknipte, kale takken plant ik 
een belofte. Mijn hark verkruimelt bladeren 
tot een deken waaronder de lente slaapt. 
 
 
© Vrouwkje Tuinman 
 



DE WENS 
 
 
kleine watersoldaten stormen het strand op 
ze volgen elkaar op in golven 
hun witte uniformen vangen het licht  
 
de volkomen klank die in hun gezamenlijk 
bewegen zit, spoelt aan 
een leger zandkorrels bepaalt  
 
de grens 
 
toch valt hun streven niet stil 
er is iets dat niet sterven 
 
wil 
 
 
© Shari Van Goethem  



WACHTVERZACHTEND KWATRIJN 
 
 
Hoewel wij allemaal verschillen, 
willen wij allemaal onze pillen. 
Dus zingen wij heel stil in koor: 
Weg met die virussen en bacillen! 
 
 
© Geert van Istendael  


