
BANANENGESCHIL

‘Ik kom voor het stilleven,’ zegt de banaan. Hij probeert zijn bruine 
vlekjes te verbergen.
‘Heb je ervaring?’ vraagt de schilderes.
‘Ik kan heel stil zijn.’
‘Kom maar.’
In het atelier staat een grote fruitschaal.
‘Ik ga niet naast die lelijke banaan liggen,’ krijst de peer.
‘Hij is niet van hier,’ schreeuwt de appel.
De schilderes tilt de banaan zachtjes op en legt hem op de vensterbank 
in de zon.
‘Word maar eerst lekker bruin,’ zegt ze.
Hij glimlacht.

- Gino Dekeyzer



STEELTJE ONBEROERD

tunnels zijn het. waaruit geluid klinkt. 
uit de witte vlekjes van de groene schil. 
alsof ik er in afdalen kan. 
   in het geluid van appel.
klinkt zijn stem.
een klok thuis.
   ‘mals,’ zegt hij en ‘bees’jes.’ 
die doen hem lachen. hoe ze lijken te poffen.
onder de druk van z’n vinger. 
   en de pus die eruit loopt.
zeg ik, ‘maten,’ bedoel ik maden. 
maar dat weten wij nog niet.

- Bas Tuurder



HET SCHUURT
 
De ragfijne nevel klampt zich vast aan de donshaartjes op mijn 
armen, vermengt zich daar met zand en zout zweet dat 
in straaltjes langs mijn lijf naar beneden gutst. 
Mijn handen branden. Ik probeer speeksel te verzamelen in mijn 
gortdroge mond. Het duister is diep. Ik graaf dieper. 
Bij elke beweging schuren mijn armen langs mijn lijf. De aarde 
ruikt naar zwammen in een herfstbos. De verrotting likt aan mijn 
huid. Het graf schrijnt als een open wond.

- Annette Akkerman



BELICHAMING VAN DE ZOMER

En dan komt zij voorbij in een walm 
van warmte en zoete vanille, haar 
huid zacht als fluwelen, gladde 
perziken die smelten in je mond.
 
Een paar luttele seconden kriebelen 
rillingen over mijn rug als kleine 
glimmende insecten die over mijn 
hand lopen terwijl ik een boek lees in 
de tuin.
 
Ze zoekt haastig een 
plek in de trein terwijl 
ze onbewust een 
schilderij in mijn hoofd 
achterlaat, getiteld:
 
Belichaming van de zomer.

- B. P. Arend



HET SNOT VAN RIJKELUI

Pretentieuze rijkelui peuteren de hongersnood uit hun neus. 
Synchroon grijpen ze naar meer,
maar het is de manke stadsduif die profiteert,
koert op de kap van hun oogkleppen.

Een economisch belegde moraal,
niet voldoende beschaafd,
slaat spijkers in hun gezichtsveld.
Maar het is de manke stadsduif die ziet,
dat het door blauw bedekte grijs straks in duizendvoud op hun dak zal donderen.

Prille liefde wordt steeds warmer in november. 
Een appartementsblok zo duur en duister,
zet het hart van een zwerver in lichterlaaie.
   
- Celine Smans



VIER ANSICHTEN UIT KRINKE KESMES

vandaar dat ik schrijf dat mensen hier gelukkig zijn
ook op regenachtige dagen in avondval en morgenmist 
met psalmenzang en trage rondedans wordt hij vereerd 
wiens beeld onthoofd het marktplein siert

in deze catacomben klaagt een mens steen en been
maar hoop doet leven dat men hem genade schenkt
of klare wijn voor de valbijl valt en geest en lichaam
scheidt want de wet gaat boven recht in kromme paragrafen

dit is het graf van een dichter des vaderlands wiens werk 
zes planken vult met zeven delen en het nawoord van een 
bedienaar van het woord dat in de wind verwaaide toen 
storm en overlast blaren op zijn tong lieten groeien

zie hier de dorpskapel met rinkelbom blazeveer en twee 
guimbarden grote trom en serinette voor bruiloften en 
partijen het vaandel hoog geborgd in de navel van het 
liefje van de maestro

- Gerard Scharn



IK SCHRIJF!

Vastberaden neem ik mijn turquoise gekleurde vulpen op, verwijder de 
beschermdop en zet een punt neer in het reeds geopende schrijfboek, de 
bladzijden, nog maagdelijk – doch gebroken – wit.  
         
Van het één komt het ander. “Waar zal dit verhaal eindigen?” Koortsachtige 
gedachten plagen mij.

Ik vul het schrift met mijn koningsblauwe woorden, op dat, inmiddels 
ontmaagde, gebroken wit papier.

In gedachten schreeuw ik het van de daken, balancerend weliswaar met dat 
schrijfboek en die pen: “Kijk dan toch! Ik schrijf!”

- Anne-Mie Knaepen



EENZAME CAFEGASTEN

Een mama in rode jack zette haar mollige kleuter hoog op 

een barkruk. Alle cafébezoekers keken verschrikt toe. Maar als 

een volleerd circusclown liet hij zich als een lappenpop van de barkruk 

glijden die met een reuzenzwaai door de kroeg schoot, kletterend en 

stuiterend midden het café met de poten omhoog nog even 

rondtollend. De cafégangers, papa kroegbaas en een eenzame, 

verdwaalde tooghanger keken teleurgesteld toe hoe de barkruk 

uiteindelijk gewoon omviel en niet veranderde in een prinsesje of zo.

- Theo De Haes


