
Lente was het als zij droomde.
En de herfst zoo bruin en vaal
Laat zijn bladeren nu tuim’len
In een laatsten zonnestraal.

 
Lente was het als zij droomde,

Dat reeds Frans daar minnend stond,
Ja, dat voór den ouden Pastor

‘t Liefdewoord hen samen bond.
 

Lente was het... Nu is ‘t najaar,
‘t Lange najaar grauw en droef,

En van Frans kwam nog geen teeken,
Nog geen tijding op de hoef.

Marie-Elisabeth Belpaire



Ik word door lust tot nieuws vervoerd,
En wil door ’t wangedrocht gevoerd,

Het aerdryk gaen bezoeken
Zoo God myn’ reis met afgunst ziet;

Kan hy my, waer de zwavel ziedt,
Nog eenmaal meer vervloeken

…
Het vaen!
Wy gaen.
Span aen!

Der duivlen reuzenwagen
Nu rook

En smook
En pook

Uit d’afgrond mégedragen

Dat d’aerd
Vervaerd

Op onze vaert
Hare eeuwige spil ontwelle!

Dat kracht
En macht

Met ons geslacht
Onz’ wagen steeds verzelle

Hendrik Conscience



VAARWEL

Avond heeft ons zijn gezag ontplooid. 
Zwervers met zwaarmoedige schalmei 

dwalen langs de zwoele Scheldeboorden. 
Dichters hebben de eerste ster verstaan. 

Rode boeren drijven rode stieren. 
In de holen langs de haven loeren 
stierenogen bloedig in elk mens. 

Donkre vrouwen op de wandelbrug 
zien drie boten aan de kim verdwijnen, 
luistren naar het klotsen van het water, 

leunen op de reling zonder spreken. 
Maar hun hart, gereed voor machtig wenen, 

en hun smachten kunnen zij bedwingen 
in een droge, blindversteende blik. 

Maurice Gilliams



OOSTDUINKERKE

Een huis bijna in het water: Ter Branding.
Wij zijn alleen met het nadenkend gefrons

van de zee. Oneindigheid is iets tussen ons.
Iets wat we niet hebben. Wat we zwijgen. Standing.

Wij komen hier maar één keer per jaar.
Zo kort is blijven.

Maar we gaan hier ook maar één keer per jaar
weg, en thuis elke dag. We schrijven

  
kaartjes, om nadien van anderen te horen

dat we hier hebben bestaan. Met een vuurtoren
of zo, die meer leegte zoekt dan hij kan onthouden.

 
Of met uitzicht op deze grenzeloze verloren-

heid, waarin zelfs de meest bunkerachtige gebouwen
klein zijn geworden van groot vertrouwen.

Herman de Coninck



IK voel steeds de wijs
      van het schommelend liedje
van het wrak
Baren die knagen
         knaagdieren
KNaagTanden
            in mijn Vlees
in mijn zwakke
               lenden
baren knagen
               mijn krachten bloot
        IK worstel

zo worstelt een wrak naar de kust
IK worstel
                    mij dood
 
schommelend liedje
           over het dode

                  WRAK
Paul van Ostaijen



DINSKA BRONSKA 
…

In het “Hotel Lapland” zat zij
bij een tafel aan het straat-raam

zij schreef ‘n brief.
Een haarlok viel laag op haar rode kaak

en zij stak haar tong uit,
want ze schreef moeilijk die brief

en daaronder “Dinska Bronska”, haar naam.
Ze stak ook de penstok in haar mond

en zocht met haar ogen langs het plafond.
Op het papier waren ‘n inktvlek
en groot gestompel van letters:
zij kocht het voor tien centiem

in de kruidenierszaak
over het hotel.

Er was ‘n beetje inkt aan heur kaak.

O, Dinska Bronska;
gij vertrekt naar Canada:

de verroeste stoomboot wacht langs de kaai.
Gij laast op een almanak

der “Red Star Line”
dat Canada grotere appels,

o, hoger en geler koren heeft dan Plocka.
Het moet in Canada veel beter zijn!

O, Dinska Bronska,
met je zeer dikke vingers:

je schrijft zo moeilijk die brief.
Je ogen zoeken vliegen op het plafond.

“Moj Boze!”
Er zit ‘n tranen-veeg,

o zo verdrietig,
van je blauwe ogen naar je mond.

O, Dinska Bronska!
Karel van den Oever



En bekwaam, een tijdloosheid  van vele kleuren
Ik dwaal rond. Ik die alles vermag.

Vandaag begrijp ik wat droefheid is.
Wat moeder betekende of vader.

Vandaag is mij alles waard.
Vandaag is mijn ondergang.

Van het woorde de waarde, niet de weelde.
Van de onrust de pijn, niet het pogen.

Niet het stijgen, niet het dwalen van de ster.
Hugues C. Pernath



MOEDER

Mijn moederke, ik kan het niet verkroppen 
dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten, 
zoals een pop waarin een hart zou kloppen, 

door ‘t volk bij ‘t heengaan in een huis vergeten.

Ik zie uw knoken door uw kaken steken 
en diep uw ogen in het hoofd gedrongen. 

En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken, 
wanneer gij zegt ‘kom zit aan tafel jongen’.

Ik hoor u ‘s avonds aan de muren vragen 
of gij de vensters wel hebt toegesloten. 

Gij kunt de mist niet uit uw hersens jagen.
Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

Daar in de verte wordt een put gegraven; 
ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten. 

En achter ‘t huis zie ik een schimme draven: 
hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten.

- Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan Moeder. 
- Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte benen: 
hij is een vriend, een goede vriend, een broeder: 

hij is niet ruw, hij wandelt op de tenen.

Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen. 
Gij kunt gerust een onze-vader lezen, 

en zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen 
dat gij geen kou vat en tevree zult wezen.

Willem Elsschot



Ad Finem
…

Je haren zijn wit
En grijs is je baard,
En het leven hier,

Wat is het nog waard,
Niets wacht je nog op
In de dagen die komen

En wat voorbij is
Zal niet meer komen,

…
Schepen ginds,

Hun ra’s kruiselings, 
Op de rechte masten,

De standaard gehesen, 
Dingen die je écht 
Hebt zien varen,

In de gelukkige dagen,
Maanden, jaren,

En die je hebt gekend, 
Die je hebben begeesterd.  
Is het in je vergetelheid

Dat ze zijn geraakt?
Neen, je bent oud 

En helaas! je weet het, 
Neen, je hebt het gehad, 
Maar niets is veranderd,

In de liefde die 
Je eertijds voelde,

Waaruit je kracht putte,
En voor alle tijd,
Het is hier niet
Als in het leven,

Waar  in het heden
Sterft het verleden.

Max Elskamp



Simpel kind, dat, stil van denken,
Aan mijn zij uw Lente leeft,

Dat, als ik, niet blij mag schenken,
Wat wel iedre vrouwe geeft.

Is ons huis een schaam’le haven,
Waar geen blije landing is...,
In ‘t verlangen ligt de gave,
In de gift de ontvangenis.

Kan ons lied geen hooglied wezen,
Laat ons, na den oogst van ‘t graan,

Lijk de poov’re vrouwen lezen
De aren, die verloren gaan...

Alice Nahon


