Gezelles pleinvrees
Arme Guido Gezelle, nu nog fleurig omringd
Door een dunne zoom van bomen.
Dacht je echt dat er nieuwe zouden komen?
Was je bang voor kaalkap (*) rond je kaalkop?
Komaan Gezelle, dicht een schamper schimpschrift,
Voor je zoals weleer, gewillig zwicht...
Jij die vreesde voor je bomen,
Straks halveren ze allicht maar een onwillige kruin
En verlies je nog je typische luim.
Schop met je versvoeten
En dreig zoals Boerke Naas
Dat ze ooit voor altijd zullen boeten.
Herinner je ' Die avond en die Roze' :
Stuur snel een snelschrift naar schepen Roose.
Gezelle moet immers tussen groen.
We hebben allen met hem te doen!
Bidt voor nieuwe bomen rond zijn plein.
' t Zal er zoveel gezonder zijn.
Vraagt allen smekend een stedelijke bomeninventaris
En aan de burgemeester een boom-archivaris
Om ' t bosgroen te sparen en lang, heel lang
In de hemel en op aarde Lappersforten te bewaren
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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(*) Het blijft voorlopig onduidelijk waarom er nu nog tien staan en in het nieuwe plan
maar 5 zijn aangecirkeld. We onderzoeken verder of men de wakkere burgers &
burgeressen om de tuin wil leiden of gewoon onduidelijk communiceert. In alle geval:
zorg ervoor dat het schepencollege van 9 mei geen bouwvergunning toekent aan ' U
gaat van de toekomst houden ' Suez-Fabricom Gti. Vlaams progressieven, laat
uw red dreams niet in stukken kappen. Doen dus dat smeekschrift naar de rode
schepenen Roose, Lambrecht en Vandevoorde. Op www.ggf.be sprookjes over
oranje wolven en witte paarden. Bekent kleur, weest zuinig met het heilige bloed van
onze bomen en bossen; kiest de zijde van de bosdichters, roodgroene brigands en
struikrovers in deze bossenkrijg...In 3 bosmusketiers bijl-ages wie we zijn en waarom
we de dubbele rode tong met bosgroene spirit willen inkleuren.

