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AANKONDIGING
‘Sanguines’, de langverwachte bundel van Frans August Brocatus, is verschenen!
Deze gedichten kenmerken zich als vanouds door een beperkte omvang en spaarzaam woordgebruik. Daar
staat tegenover dat ze een suggestieve, beeldrijke taal kennen, wat ook al aangegeven wordt door de titel,
die naar tekeningen in rood krijt verwijst maar tegelijkertijd de betekenissen ‘sang’ (bloed) en ‘ange’ (engel)
bevat, twee motieven die ook in eerder verschenen werk een rol spelen.
Frans August Brocatus verbindt z’n werk graag met een niet minder grote fascinatie voor beeldende kunst.
Beide disciplines vinden elkaar al meteen op de omslag, die een tekening uit 1913 van Egon Schiele toont:
Stehende Frau in Rot.
Een voorproefje uit de bundel:

Er is de punt van een fileermes
die haar ribben telt. Geen bloed denkt
zij, o nee, niet dat scheurend rood.

Er is het veranderende licht
in de kamers en de schittering
op niet ingelijste spiegels.

De landkaarten op haar voeten verschuiven.

Hij sluit zijn ogen.

Een zwaluw laat zich vangen
in zongeel licht. Er klinken stemmen onder
hooi zoals haar borsten net niet onder water.

Zijn bloed pompt sneller door
zijn lichaam. Hij vreest het geluid
van brekend, geverfd glas.

Uit de eerste reeks: ‘Haar lichaam’

Uit de laatste reeks: ‘Zijn lichaam’

Omdat er vanwege het aanhoudende Corona-probleem beter geen presentatie plaatsvindt, vragen we
degenen die ‘Sanguines’ graag willen bestellen om € 17,50 (15,00 plus € 2,50 voor porti, zowel voor NL als
België) te storten op één van beide onderstaande nummers. U ontvangt dan een door de auteur gesigneerd
exemplaar.
NL23 RABO 0178 9433 98 (Rabobank NL) of
BE05 2300 3210 2875 (BNP Paribas Fortis B)
Als u een speciale wens heeft, kunt u het best direct contact met de auteur opnemen via:
brocangus.arte@planet.nl
Voor algemene vragen kunt u terecht bij de uitgeverij.
Met vriendelijke groet,

Albert Hagenaars,
namens Poëzie-uitgeverij WEL

