Herman ( in memoriam )
www.hermanjclaeys.nl
de dolle mol is dood,
gedenkt hem tegendraads
in rebelse gebeden
vertel het de steden
waar hij doolde bij volle maan,
de god van krolse teven,
hij trapte de katers op hun staart
we zagen hem in een grasberm
bij een bos gezeten, buigzaam
als de twijgen en steil tegen
de bijl – hij zette de houthakkers
een hak, schopte de rentmeesters
onder hun vadsige krent
geloof de berichten niet,
de boden van de dood:
een dolle mol blijft leven
in roes en razernij
om het even wat de bladen
beweren: hij blijft vrij door
de nacht marcheren, blaast
de taptoe voor geuzen, affreuzen
die zijn fratsen herhalen
en zeggen: ach, de zerk
die doet er niet toe;
we lurken aan de loezen
van het leven en doodgaan,
weet je, is voor losers
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society
www.hermanjclaeys.nl Herman was ook bosdichter van www.ggf.be en activist uit
Brussel ( de dolle mol ) woonachtig in Antwerpen ijverend voor Doelbehoud, hij kwam
elke seizoenswandeling in het Lappersfortbos ook een gedicht lezen en wil nu hij
dood ( geboren Bruggeling ) is, ook als dode dichter herdacht worden door ons in het
Poëziebos, langs het Hugo Clauspad. Eerstkomende afspraak met gedichtendag
28.01
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=7 ( activiteit Poëziebos )
Gedichtendag 2010 op donderdag 28 januari, 14u30 luisteren bosdichters Peter
Theunynck & Johan de Boose naar de nieuwe lente die de muzes van het bos
voorspellen. Boszanger Willy Pirotte zingt en vertelt over de man in de wolken...Dit is
onze Poëziebos-bijdrage aan de Poëziewinter- en lente van Brugge.

PS. Van zonsopgang tot zonsondergang: de levende poëzieroute langs het Hugo
Clauspad in het Lappersfort Poëziebos
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel
Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society,
0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder
Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be http://europeangreenbelt.org/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.saveforest.be
www.vbv.be/netwerk

