
ach ik betracht slechts

warme nachten om in

zijdezachte lakens

zij aan mij te liggen

en ik wil toch enkel

liever liefde dan

gedichten liever leven

nog dan lezen maar

ik beken mijn schuld:

lief te hebben

zonder geduld

carl de strycker

Jeugd en Poëzie
Poster, 2005 MOKKA-STEL ZOEKT WOLKJE MELK om samen

opwindende aroma’s te verwekken. Onnodig

te schrijven indien niet ernstig. Geen

vellen s.v.p.

(Schrijven Institut Louis Pasteur)

tom lanoye

Bagger
Kritak, 1984
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Essentie van het missen

Ik mis de linkshandige, schitterend

spiegelbeeld naast mij aan tafel, ik mis

haar tot brakens toe dagelijks. Het is

de kern van gemis, het missen zelf,

zegt men. Dat zal ik, met gestrekte

hals, fijntjes ontkennen. Dat zal ik

schuimbekkend tegenspreken. De tijd

is een ruimte, je bent altijd bij haar,

zegt men. Ik kijk in de lege spiegel.

Geleerde onzin, schandalige troost.

Ze reed weg met mijn goud, mijn geluk

in haar fietstas, hief haar smalle hand

en verdween tussen de weiden. De kern

van gemis laat mij koud, geen wijsgerige

held gaat mij helpen. Ik mis

het vlees, haar linkshandige lichaam.

anna enquist

Alle gedichten
De Arbeiderspers, 2005
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Je raadsel is als

mijn rivaal,

ik laat niet los.

Zo, hand in hand, 

word ik misleid;

al wat jij zegt

dekt wat je zwijgt.

Altijd opnieuw

wanneer je mij

omhelst, zie ik

je voor het laatst.

mark insingel

Niets
Poëziecentrum, 2005

Gsm

En ik wil hier niet zitten met dit ding aan mijn oor als een vierkant

insect van waaruit jouw stem zo

zoemt:

‘weet je tijd hebben we nodig, als jij veel te vaak bij mij wilt zijn

dan kan ik niet normaal, laten we even afstand nemen, time-out en

ontdekken wat we echt nog voor elkaar’

en ik denk: dit zeg jij niet dit heb jij ergens gelezen je hebt iemand 

op tv dit zeg jij niet

en ik druk het gesprek dood met mijn duim, mug, weg, het zijn al-

tijd de vrouwtjes die steken

en ik bel meteen opnieuw, heus niet om je te vertellen dat ik hier

vermorzeld lig, platgeslagen, trillend pootje nog (ik ben die mug!

ik ben mijn gsm! dit gesprek! ik ben

ons!)

maaralleenmaar om te horen of je toch niet anders

bzzzzt?

edward van de vendel

Chatbox
Querido, 2006
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