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Er is een plek waarop de noodzaak
van elk woord verloren gaat.
Laat ons er gaan zien.
Laat ons taal vervangen
door de dans van een hand in de wind,
het kreuken van linnen, de zoemende
ondertoon van huid.

Met zĳn tenen is het
alsof ze naar traagheid tasten.
Zo wandelt hĳ, maar het is net
of hĳ water naar de horizon draagt.
Hĳ vult zĳn mond, houdt dapper de
wangen bol.

Laat schoenen over hout glĳden
als een sloep op rustig water.
Laat hier de ochtend staan.
Meet de dag. Zing
tot de avond omarmt,
de muren leeg slaat.
Laat elk zichzelf de pĳn aanbinden.
He!iger kan het niet.
Al die dagen bindt zĳ zich de boten aan.
Het ritmische getik van dunne masten,
het gillen van een touw in helle hoogte.
Soms nadert zĳ zachtmoedig licht,
soms ploegt ze richting eiland.
Vriendelĳk maar wreed legt zĳ
haar schuim de aarde om.
Het is een dans. Wĳ lĳden schipbreuk.
Elke avond is het wachten op wat
ondergaat.
We schrĳven strandwaarts, een man
en huizen die zich kleiner zuigen.
Een vogel duikt, de wandelaar
meet met zĳn stappen de weg.
We zĳn al ver voorbĳ onszelf.
Toch stopt hĳ niet, noch
wenst hĳ te eten, te praten.
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Bio
Lies Van Gasse is beeldend kunstenaar en gee! les aan de Academie voor Schone Kunsten SintNiklaas. Ondertussen werkt ze verder aan haar beeldend en poëtisch oeuvre. Ze publiceerde al in
verschillende tĳdschri!en, onder andere in Deus ex Machina, waar ze ook redactielid is, Revolver,
Het Liegend Konĳn, Tiecelĳn, En er is en Ons Erfdeel. Ze maakt ook deel uit van Blauhaus en doet
in die hoedanigheid de vormgeving van Plebs.
Deze rubriek wordt verzorgd door de Lappersfort Poets Society, een kring van dichters en
dichteressen die de bezorgdheid voor de aarde in poëzie hee! gegoten. Ze nemen het op voor
het Lappersfortbos en alle bedreigde bossen en wouden. Hun stem ﬂuistert zich een weg naar
het oor van de wereld.
Zie ook www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

47

