Mark groet niet meer
" ... if we loose each other..."
voor Paul Landau, dichter in het uur van de dood
http://www.regiobrugge.be/ggfbrieven.php?p=115

Mark groet 's morgens
Nooit meer de dingen: post mortem.
Mark legt nooit meer
Zijn hand op Spanje.
Er rijdt geen trein
Met joden door zijn hoofd.
Nooit meer.
Mark fluit samen met de vogels
In het bedreigde Lappersfortbos:
Als je scherp luistert naar
Het wuiven der bomenkruinen
Hoor je Mark en Federico fluisteren
" Ach paardje, ach rode maan,
Nooit komen we in Cordoba aan..."
Mark Braet, anti-militarist,
Anti-fascist,
Andersglobalist,
Mark, de communist.
Echt, zeiden ze wat een lieve man,
Een profeet die je nimmer vergeet.
Mark schopte géén keet:
zijn verzen lipten een liefdesbeet.
Samen zongen we Brassens,
Bij een fles bloedrode wijn:
"...Il y a toute à l'heure
Quinze ans de malheur,
Mon vieux Léon,
Que t'es parti,
Au paradis de l' accordéon..."
Mark est parti pour toujours.
Of toch weer niet...
' s Nachts dwaalt hij monkelend
Door Brugse straatjes.
In het Lappersfortbos zie je
Vlinders trillen
Boven zijn tabula.
Mark, de tedere pacifist.
" Ja, Hij rust in vrede,
't was zo'n innemende jongen..."

Wat voor gewapende vrede?
Welke politieke slippendragerij?
Wie heeft hier spreekrecht?
Wie zou er beter het zwijgen toe doen?
Speel, Paul, laat je gitaar sonoor klinken!
Vertel ze hoe Mark ons verliet,
Hoe jouw klankbord synchroon
Wegebde met Marks levensadem:
" Nuages " van Django Reinhardt
Boven de " Zwarte Zusters " te Brugge.
Braet en Lorca komen
Nooit in Cordoba aan, de pelgrims.
Kijk goed toe s' nachts,
De hamer en de sikkel zie je vaag
In het schijnsel van de rode maan.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be
Opgedragen aan songwriter-dichter Paul Landau uit erkentelijkheid voor diens diepe,
muzikale genegenheid voor wijlen Mark Braet tijdens pijnlijke omstandigheden.
Elke seizoenswandeling in het Lappersfortbos ( zie bij acties & poëzie ) staan we
even stil bij onze dode dichters Melanie Vanbrughe, Mark Braet en Jotie T' Hooft. En
dit op het einde van hut bos bij hun laatste poëtische rustplaats. Meer info op
050/390957
http://indymedia.be/en/node/26711 (KOTK) voor
éénheid in behouden en planten van bossen

