Doordeweekse zondag in het Lappersfortbos
Te beroerd om ontroerd te zijn:
Zo voelde 'k mij in dit omstreden bos,
Waarvoor gestreden werd als guerrillero's,
Als maquisards in verbeten verzet.
Om een morzel bos, ook 'n stukje ons bos.
Bomen stonden in het gelid:
Hun lid pal rechtop
Zoals het bomen betaamt:
In het gelid voor 'hun' leden.
Géén vergelijking gaat op:
Ons bos kostte slechts een paar levens ...
Boomspotters kregen klappen,
Een rechtsgang, grote fraudeurs waardig.
En het stigma van anarchist,
Van sektelid, van communard,
Nooit van cumulard...
Het bos, een Zwarte Mist, heksensabbat,
Druïden, de maretak, de daver van projectielen
'Feind hört mit'
Maar nee toch, géén Zwarte Mis, wèl een echte Miss
Een dichteres als hogepriesteres
Ach, Sabijnse Maagdenroof...
Lappersfortbos, nest van oproerkraaiers,
Kraaiend van pret of is het krassend?
Staf gaat er als in zijn jeugd bij vloeken,
Harkt in zijn verleden, een stijve hark, datwel.
Maar een Arc des Verbonds,
Een verdoemd lot dat hen verbond.
Shakespeares 'black lady' uit
De mond sonoor van wapenbroeder Marcus:
Maybe is "she" onze Sabine.
Shakespeare zwijgt: 'Words, words, words'
Frank speelt gitaar, ja, spéél Frank...
'n Eind verder verkoopt de massa
Hetgeen ooit vroeger tijden aanbeden werd:
Curiosa, herinneringen, kitsch...
En zichzelf voor enkele centen
En een zak friet.
Staf rijmt allicht: neuroten van m'n kloten!
Marcus prevelt snedige haiku's
En ikzelf met gele schoenen
En 'n knalrode scooter, maybe
I'm a shooter.
Zo regent geregeld het leven verder: cliché
Van 'n lach en 'n traan, 'n lepel levertraan.
Claus hield niet van Brugge,
Niet van schijnheiligheid, niet van blind gezag.
Hij koos en betaalde zelf het gelag.

Claus, 'k heb zijn vader nog gekend.
Vader van 'n beroemde vent.
Ach Boon, ach Claus, hebt alvast
Mijn pauselijke zegen en 'n volle aflaat.
See you langs de Kapellekensbaan.
Paul SACCASYN, Lid Lappersfort Poets Society
Voor de fellowship van Marcus, Frank'harmonie', Staf, Sabine, Herman, André en
Paul L.,
Ingrid, Didier, Karel, Luc...en the lady in red & other friends
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