Beelden van het landschap

Harmonie
Erika De Sterck
De wolken hangen laag alsof ze
sluimeren in de slaap wanneer
de dag op het bureaublad rolt.
Het uitzicht brengt rust in dit huis
een zichtbare bunker die glijdt in
het ritme van de seizoenen.
De omgeploegde grond dampt tegen
oogkleppen van het boerenpaard.
Vrienden altijd welkom in dit paradijs.
Hier blijft de tijd wonen, al krommen
De ruggen bij het kaarslicht.
Stilte brengt wat ver ligt, dichtbij.
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Stijn Streuvels
Guido van Mileghem
Akkers liggen met winterse ruggen tegen de heuvel gevleid.
Een boerenpaard ademt zwaar de ochtendmist.
Molenwieken staan versteend in de einder;
wijzers in de tijd, stilgevallen in Het Lijsternest.
Een boom heeft zich hier vastgebeten,
diepe wortels, zuigend in de Vlaamse klei.
Harde groeven op hun kaken,
knoesten gebeiteld in eikenhout
nijd en toorn als bolster om verdriet.
levenskracht, gedolven in diepe grond.
Kijk hoe lieflijk de bladeren, vangen glinster van fonkelend licht.
Woorden rijgen aaneen als spinnenrag over dit veld.
Geraakt door mens , God en natuur,
hij heeft onze ziel in folianten gepend
tot een altijd nieuw ontwaken,
hier in Het Lijsternest.
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Bloesems in de boomgaard
Erika De Stercke
Het vergezicht over de akkers brengt me
verder dan vanwaar ik kom. Mijn jeugd
op straat, in bomen, onder afdaken van
stallen, tussen kromgetrokken gevels om
naar meisjes aan de overkant te lonken.
Gevochten heb ik tegen de wind tijdens
het ploegen op de velden, gevloekt tegen
gutsende regen bij het inhalen van de oogst.
En mestkarren gevuld bij hulp aan zieke
buren. Plezier was voor na de arbeid.
Met vrienden zeveren op de jaarmarkt
en een laatste glas heffen op de liefde.
Op het erf, aan de hooimijten, tussen
de bonenstaken hebben we gestoeid.
Onder de fruitbomen knielde ik voor
mijn meisje. Wij, de toekomst.
Ik zit op de dorpel van een lege straat.
Leun tegen de betonnen staken, zoek
de vermaningen van mijn vrouw, wil
spreken met de kinderen en manillen
op zondagochtend. Ik kijk naar een
doodlopende wegel. Knik tevreden.
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Laura Tack
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