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door Jan Lauwereyns
Jan Lauwereyns (1969) doceert neurowetenschap aan de Universiteit van Kyushu in
Fukuoka, Japan. Hij schreef een tiental boeken, waaronder de roman Monkey business, het essay Splash en een reeks onderling erg verscheiden dichtbundels. In 2010
publiceerde The mit Press zijn wetenschappelijke werk The anatomy of bias. Hij
schrijft het Gedichtendagessay 2011 onder de titel ‘De smaak van het geluid van het
hart’. Ook in 2011 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Hemelsblauw. Lauwereyns is
kernredacteur van dw b en vaste medewerker van Parmentier.

Ik hoorde je fonkelen in mijn slokdarm
Vanmorgen, wedersamen
Verenigd, wij, een mooi dier
Het mooie dier, met al je
Prachtige, verboden proteïnen
Voor het lied van mijzelf
Ik die niet besta
Buiten het bereik van je stralen
Eet jou, vingers likkend, op
En at, door en door spijsvertering
Verscheurde en verhakkelde je met mijn scherpe
Naakte, eenzame hoektanden
De vlijmende wijsheid van orka’s
De wrede trouw van korenbloemen
Jij die mij leven geeft, en maar leven geeft
Bloedzwart, klein en geaderd, koolwitje
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