My question: how to be or not to be – naar prins Hamlet
- een antwoord aan L.V. en al de anderen –
bosvrienden, vrienden van de mens,
hoe traag moeten we stromen,
of stomen: dat is mijn vraag
namen wonen in mij, jullie kennen
ze wel en eren ze dagelijks: Boeddha,
Jezus, een beetje Marx en Bakoenin,
heel wat Montaigne en Multatuli
denkers met een schedel als een
mistlamp, een baken in een rivierbocht,
een vuurtoren voor ons schip dat
tolt en trompt op zee
nederig moeten we stromen, een beekje
met kikkers die zich niet opblazen tot koe –
mijn vraag: waarom word ik zo moe, hét moe,
bijna van alles, neen, niet van jullie ogen,
vrienden van het bos, vrienden van de mens
nooit van de warme stem van onze zanger,
zijn bijna zwarte ogen, zijn wijze raad –
niet van de doodsbange moeder, mijn nog
oudere collega’s, van hen zeer zeker niet
we stromen toch samen naar een zelfde laagte,
een zee of een waterval: wie het weet zal het
zeggen of zingen – ik slaap wat voor een vriend
die niet slapen kan en wegloopt met ogen vol
slaap; ik zing voor de zanger die zijn gitaar
vergat, neen, ze woog hem te zwaar
hoe moeten we verder stromen als zelfs
een gitaar op onze schouders drukt,
onze nek dreigt te breken?
we dragen met velen één gewicht:
de aarde en al wat beweegt, staat,
stoomt of stroomt op deze planeet
ze hangt als een lichtblauwe kerstbal
in onze ruimte, wees voorzichtig: ze kan
aan scherven vallen als kristal – al bij al
en allen bij allen moeten we verder stromen
naar zee of waterval: soms hoor ik geluiden,
water dat neerstort en brult of water dat
ruist en schuimt van leven

Staf De Wilde, na de boswandeling zes juli en hoe verder nu? To be or not to be
Van: "Lappersfort Poets Society" lappersfortpoetssociety@skynet.be
Aan: muzes.bij.hut.bos.blijven.waakzaam@torteltuinbos.com>
Onderwerp: Re: na de boswandeling en verder: hoe verder nu?
Datum: dinsdag 8 juli 2008 9:45
http://video.google.nl/videoplay?docid=-4127966261233119857&pr=goog-sl ( zie en hoor Hugo
Clauspad )
Staf, sta op en wandel naar 5 oktober 14u30, dan vieren we de week van het bos in het
Lappersfortbos met boswachters van dienst Peter Theunynck en Hilde Keteleer. Komen luisteren dus
!! Dank voor de fakkel door te geven en blijven terugkomen. Onze wereld is een bos dat brandt...Er is
inderdaad veel meer dan dat lapje bos. Daarom ook is onze stem er één van brood en bossen...
En als er zou gekapt worden houden we 8 dagen erna een grote poëziewandeling door de straten van
Brugge.
Luc www.ggf.be ( de komende seizoenswandelingen zijn er al on line )
Ps. onze nieuwe dromen van een Lappersfort Wood Poets boek (2) met tree (3) gedichten & een
vernieuwde poëziewandelroute http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 in het bos is een
werkbare gedachte waar we mee bezig zijn http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php Opdat het
hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....

