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Ingezonden proza
Je kunt nog niet voorstellen,
Hoe danst je voor mij;
Maar je zal voor altijd dansen
Op de melodie die ik decreet.
Het koninkrijk van de worm,
Is alles voor ons allemaal,
Maar ik zal je vele dingen leren,
voordat ik je laat vallen.
Ik ben de zwarte dood.
De nachtmerrie die je vreest
Ik breng een licht zo fel;
Dat het pad dat we nemen zal verlichten;
Ik laat alle harten breken,
En ik zal terugkijken op de oude wereld die gebroken wordt.
V.

(Red.Onze kunstcriticus bij het weefgetouw kon niet achterhalen wie de afzender was van dit
anomieme stuk proza, maar de heer van Leeuwen zou het uiteraard fijn vinden als dit gevolg krijgt
door anderen Kindred in dit Domein.)

Willem II en Tilburg Trappers behalen uitstekende resultaten

Ondanks wat vele kwade tongen beweerden wordt er geen kindred bloed toegevoegd aan het dieet
van de sporters. De heer van E. heeft aan de redactie mede gedeeld dat hij bereid is de sporters door
''Juul'' te laten testen.
Indien de huidige lijn wordt doorgezet zal Willem II via de nacompetitie promoveren naar de eredivisie.
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Wat ons ter ore kwam
 Breda is net dat ene vakje op het dambord waar niemand z'n steentjes neer wil zetten. Nou
ja... niemand? Blijkbaar heeft Domein Den Bosch de keuze uit twee personen voor de functie
van Prins van Breda.

Het laatste Woord
Wé is dé nao wéér, 't gaot nog és wé worren méy ons Willem II. Enne zo hiejer énne daor worren d'r
nog wellus wé volk vermóórd, maor jé, de hédde overaol. 't was toch verder ók wél unne dooie maand,
of nié dan?

Verliezer van de maand:
Balthazar Garzon, wie niet weg is, is gezien...
Winnaar van de Maand:
Christine de Vries, kansen zijn er om gegrepen te worden.
Uitspraak uit het Elysium:
''Hebt gij spijt mijn broeder? Hebt gij spijt?''
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
''Hij moet wát kunnen?''

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

