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Jan VAN DEN BOSSCHE

Berchem, den 26sten september
Geachte

juffrouw,

Het is mij onmogelijk nog langer te
wachten u te schrijven want het valt
me lastig mijn geheim voor mij alleen
te houden.
Ja, Juffrouw, sinds de eerste maal dat
ik u zag neemt gansch uw persoon mij
in beslag. Reeds van bij mijn ontwaken
gaan mijn eerste gedachten tot u en
het is mij onmogelijk binst mijn dagelijksche bezigheden uw beeld uit mijn
geest te bannen.Tot zelfs in mijn droom
zijt gij steeds de hoofdpersonage.

Post Scriptum: U gelievet
het gunstige antwoord in
bijlage mij terug te bezorgen.

In den beginnen heb ik gedacht dat
dit alles van voorbijgaanden aard zou
zijn maar het tegenovergestelde is
waarheid geworden. Dag aan dag is
deze gewaarwording zoodanig aangezwollen dat ik verplicht ben geweest
mezelf te bekennen dat ik u hartstochtelijk bemin! Neen, langer kon ik het
niet uithouden u dit te verzwijgen.

................................
Gunstig antwoord

Het ware mij hoogst aangenaam kon
ik bij u een wederkerige liefde ten mijnen opzichte verkrijgen.
Indien uw hert mij niet ongenegen is
zou ik van u verlangen dat gij aan uwe
ouders vraagt of zij het toestaan mij
ten hunne huize te ontvangen om hen
met mijne plannen bekend te maken.
In afwachting van een gunstig antwoord onderteken ik als

Waarde heer,
Ik heb mijne ouders van uw brief en den
inhoud ervan op de hoogte gebracht
en het is mij een waar genoegen u te
kunnen mededeelen dat zij uwe vraag
om u te ontvangen inwilligen.
Wij zullen u tenzij tegenbericht van
uwentwege, Zondagachtermiddag
verwachten.
Intusschen bied ik u mijn
toegenegen groeten aan.
In afwachting,
………………………

Uw liefhebbende
6

Jan Van den Bossche
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Dominique DE WAEGENEIRE

Voor

jaars

dag
Onstuimige dag

Onstuimig hart

Versterkende sfeerscheppende ruimte
Verlangen en vlucht

Trillende vingers

Geen hap door de keel

Jong groen aan

oud kanaal
"Hebban olla vogala..."

Malle man met

strop om hals

Bloedmooie stenen

jongeling

Straatstenen geplaveid

met dromen

Porseleinen woorden
Neigende schouders

Afscheidszoen op
brandende wang

Ogentaal
gebeiteld in
mijn hersens

voor altijd...
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Leen VAN CAUTER

Stralende

Liefdespijn
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Aan mijn stralende,
Ik sluit mijn ogen…kan de
slaap niet vinden in het
duister…ik waak over mijn
eenzaamheid. Wie ben jij die
me heeft gewekt? Hoe deed
je jouw lach op mijn gelaat
weerspiegelen? Waar kwam
die tederheid in je blik vandaan? Met welke kracht heb
je mij geraakt? Waarom was
je de bron van antwoorden
op tal van mijn ongestelde
vragen? Ik schrijf je…ik
schenk je mijn twijfels; ik
heb ze reeds honderd maal
verscheurd tot losse letters
en onsamenhangende verhalen…ik heb ze gekneed
tot valse zekerheden. “Ik
wil bij je blijven,” zei ik die
zaterdagavond in de Hyacintstraat van de keldergangen;
je sloeg je arm om me heen
en trok me tegen je aan. Siddering……voor het eerst
sinds lang heb ik ze mij laten
bekruipen, heb ik ze toege-

laten de zenuweinden op
mijn huid te besluipen, een
prikkeling te ontketenen
zonder mijn verzet en dan….
de “rush” die als een rollercoaster door alle vezels
schiet, zich te pletter stuurt
op de zoom van het circuit
van Papez in mijn hersenen
en er een nieuwe emotie in
mijn geheugen krast. Ik lig alleen in een vreemd bed dat
vertrouwd de contouren van
mijn lichaam lijkt volgen…
ik vervorm de huid van de
matras en laat tijdelijk mijn
indruk na. Wanneer ik op zal
staan en me zal losmaken, zal
er kort daarop geen uiterlijk
waarneembaar spoor meer
van mijn aanwezigheid terug
te vinden zijn… Aldus detacheerde ook jij je van mij en
mijn vel hernam zijn normale
spanning; maar zoals ik voor
altijd dat bed beslapen zal
hebben, heb jij voor altijd
mijn ziel beslapen. Hoe komt
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het toch dat deze nacht mijn
geest zo diep doorwoelt?
Op dit uur zou ik moeten
sluimeren, wegzakken in
de herinneringen van vandaag…in het gelach en de
vreugde vreedzaam bezinken. Maar ik ben klaarwakker
en hou de wacht aan de wijd
openstaande poorten van
mijn voelen! Mijn hart trekt
en sleurt van de pijn sinds
je het met jouw vlijmscherpe
zachtheid doorboorde…
het huilt rode tranen van
blijdschap en voor de tweede maal in korte tijd, zo lang
geleden, ben ik bang. Mijn
“cor” als een “Juglans regia”
gekraakt, kwetsbaar gemaakt;
jij hebt naar binnen gereikt.
Hier lig ik dan…”animi fractus”…te wachten tot de
hongerige wolven uit mijn
verleden naar me terugkeren. Zouden ze het gejank
van weleer herkennen?
Mijn geloof heeft me sterk
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en vulnerabel gemaakt tegelijk…krachtig en fragiel
in liefde. In gedachten zijn
jouw armen nog steeds om
me heen geslagen, alsof
"Amor" zelf me in zijn eeuwigheid omhelst. Door onze
geweven sluieringen heen
voelde ik, bij ons afscheid
die zondag, jouw warme hart
synchroon aan het mijne kloppen. Hoor jij het ook nog in
"je voelen"?
Mijn stralende,
ik kus je,

x Elizabeth-James B. x
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Klara VERLINDEN

Er
was

(waar gebeurd?)
Er was eens een prinsesje dat in een
groot kasteel woonde dat bewaakt werd
door een enorme reus. Het prinsesje
was heel ongelukkig, want geen enkele
prins op zijn witte paard kon haar vinden... hele avonden zat ze in het raam
van haar kasteel naar buiten te kijken,
maar niets,... niemand kwam voorbij
gereden, en dus niemand zag haar treuren... Tot op een goede dag haar twee goede feeën voorbijvlogen
en haar kwamen vertellen over een mooie, lieve prins die hen had
begeleid op een groot feest waar vele mensen kwamen deelnemen
aan denkspelen. Hij had hun muzikale toverstokjes helpen dragen
en hun blauwe koets helpen stallen... Hoe meer de feeën vertelden
over de knappe prins, hoe meer het prinsesje begon te dromen en
hoe meer ze wilde weten over de prins... Ze vroeg aan haar goede
feeën steeds meer te vertellen over hem en wanneer ze ’s avonds in
haar hemelbed verzonk, droomde ze van witte paarden en knappe
prinsen met blonde haren ... Om dan ’s morgens alleen wakker te
worden in haar grote hemelbed... Meer dan eens rolden de traantjes over haar wangen ... Ze was zo droef dat ze ziek werd en ze
in haar hemelbed moest blijven liggen... Tot op een goede dag één
van de goede feeën de tijd rijp vond om het prinsesje het adres te
geven van de kasteelhoeve van de prins... Het prinsesje wist eerst
niet goed wat doen... De prins wist niet van haar bestaan en stel je
voor, misschien had hij wel helemaal geen interesse... Het prinsesje
besloot na enige twijfel dan toch maar een elektronisch postduif
uit te sturen met een kort berichtje en een lichtschildering die ooit
van haar gemaakt was ... Niet veel later kwam de duif uitgeput terug... En vol verwachting opende het prinsesje de boodschap... De

eens...
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prins was wel degelijk geïnteresseerd maar was die avond in niet
zo’n goede stemming omdat de blauwe ridders van de koning hem
hadden beboet voor het te snel rijden met zijn grijze merrie... Hij
vroeg haar om nog een lichtschildering en stuurde er één van zichzelf mee... De prinses begon te glimlachen en stuurde hem een
nieuwe boodschap en nieuwe lichtschildering... Ze hing deze van
de prins op boven haar hemelbed en kroop glimlachend in bed...
De volgende dagen stuurden de prins en de prinses voordurend
boodschappen naar mekaar tot de digitale postduif het begaf... Ze
besloten bij de volgende wassende maan af te spreken.. Het prinsesje danste de dagen voor hun ontmoeting vrolijk rond, ze kamde
haar haren en friste zich op, haar ziekte bleek te beteren... Ze voelde zich al veel beter de dag van hun ontmoeting maar was toch
nog heel ziek... De avond van hun afspraak misleidde het prinsesje
de grote reus en glipte naar buiten... Daar stond haar paarse koets
haar op te wachten om haar naar de grote stad te voeren waar ze
had afgesproken met de prins... Ze hadden afgesproken op het
grote plein aan de goudstukkenmaker... En daar stond hij, met zijn
blonde haren en lieve glimlach... Het prinsesje haar hartje maakte
een sprongetje en wanneer hij haar bij de arm nam, voelde ze een
warme gloed door haar lijfje stromen... Nadat ze gegeten hadden
in een bescheiden herberg zonk de prins op zijn knie en zei hij:
“Oh wulpse deerne, wilt gij mijn liefje zijn?”, waarop het prinsesje:
“Vraagt get aan ofwa?” en de prins:”Ja, kvraagetaan.” De prins en
prinses richtten hun eigen nestje in en leven hopelijk nog lang en
gelukkig samen...
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Gijs VAN LAETHEM

Ode

aan

jou

Op een zomerdag
zag ik je staan
Je bent niet meer
uit mijn gedachten
gegaan
Je ranke hals,
je slanke lijf
Ik dacht bij mijn eigen:
wat een wijf
Ik trok aan je haren
Je schreeuwde
het uit
Mijn vingers
vol blaren
Wat een geluid
Je krijste en gilde
Je fluisterde zacht
Dat was wat ik wilde
De hele nacht
Ik heb je lief
Is dat niet raar
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Anna ADRIAENSEN

De
fijnste

nacht
Het licht viel uit.
De sterren kwamen op.
We aten versgemaakte tortilla
bij een glaasje wijn
en een fles likeur achteraf
aan de enige tafel buiten van
de enige bar in de enige straat.
Ik dronk en gaf warmte en
de helft van het eten
aan de honden van Calvor.
Alles smolt in één
harmonieus moment.
Onze mondhoeken
krulden breed.
We konden niet anders
dan terugkeren,
luisterend naar
het stille donker
en het klakkend ritme
van onze slippers.
Jouw hand omsloot de mijne.
13
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Kris HEYVAERT

Aan mijn
onbereikbare,

14

boek-03v3.indd 14

De door slapeloosheid veroorzaakte hersenspinsels die volgen, zouden wel eens vanzelfsprekend en overbodig lijken, maar hopelijk slaagt de gedachte dat ik ze aan jou
schenk er toch nog ergens in je te behagen.
Anderhalf uur na middernacht, een tijdstip waarop thuisblijvers reeds zorgeloos dromen over
hun verlangens, terwijl de nachtvlinders ze trachten te bereiken… En dan zijn er nog diegenen
wiens verlangen hen wakker houdt, waaronder ik
mezelf zou plaatsen. Enkel deze groep is bewust
van de onbereikbaarheid van hun streefdoel.
Er zijn drie weken voorbij gegaan, eenentwintig
dagen geleden wisselden we het laatste woord,
toen mijn vriendschap voor jou zoveel meer
bleek te zijn. Geen enkel kwaad woord rolde over
jouw lippen, er was enkel nog stilte. Waarom lijk
enkel ik deze overbodig te vinden? Waarschijnlijk heb je zoveel aan het hoofd, dat een jongen
zoals ik wel het minste van je zorgen lijkt. De
kans bestaat dat ik daadwerkelijk onbelangrijk
voor je ben. Wanneer ik daarover nadenk lijkt
het niet verstandig om mezelf zo open en kwetsbaar op te stellen. Daar komt ook bij dat ik nooit
de kans heb gehad jouw echte ‘ik’ te leren kennen, en nog steeds met een ideaalbeeld in mijn
hoofd zit. In feite is dat mijn verlangen: leren
wie je echt bent, wat je gelukkig maakt, waar
je voor wil leven. Weten hoe en waarom jij op
bepaalde momenten glimlacht, danst en huilt,
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dig te kunnen begrijpen…
Ik wil je niet kunnen doorgronden, maar hoop dat
je me kan blijven verbazen
zoals je dat nog steeds doet.
Het is zo’n verademing te
weten dat in een zwart-witte, grijs geworden wereld jij
steeds rood zal zijn. Rood als
de bloem van liefde, rood als
de vloeistof die verschijnt
wanneer we ons te hard aan
de doornen vastklampen,
maar steeds zal je rood blijven, wat er ook gebeuren
zal. Enkel en alleen doordat
ik van jou ben gaan houden.
Ik heb altijd gehoopt te kunnen weten waar je naar verlangt, dromend te kunnen
beantwoorden aan wat jij wil,
een aanvulling te mogen zijn
op jouw leefwereld, zoals jij
dat bent voor mij. Daarom
niet voor een eeuwigheid,
slechts voor enkele ogen-

blikken, momenten waar
begrippen als jij en ik tot enkelvoud zouden kunnen versmelten… Ik besef dat dit
een bijzonder grote vraag is.
Iedereen in jouw omgeving
beseft hoe oogverblindend
mooi je wel bent, en ik ben
ervan overtuigd dat iedere
man naar jou kan verlangen,
maar weinigen zullen voelen
wat ik voel. Ik heb een ideaalbeeld van jou, maar dat
volstaat niet. Hetgeen waar
ik naar verlang, ligt achter
dat beeld, op een plaats zo
dicht bij jou dat ik ze enkel
kan bereiken indien je dat
toestaat. Of je dat wil, en zal
doen, daar kan ik enkel van
dromen… Nu weet je waarom ik van je hou,

Slaap

zacht…
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