Wat zeg je ? Lindes kappen ?

Wat zeg je ? http://www.facebook.com/RedKeyserleibomen
Wat zeg je, lindenbomen kappen. Wie kappen?
Wat kappen? Waarom kappen?
Dat ze beginnen, die heren, met zichzelf te kappen.
Verdomd, er zijn kappers genoeg om ze te kappen.
Dat ze hun luizen kuisen, dat ze zich laten wassen,
friseren, golfkrullen, het kan ons niet schelen.
Maar bomen kappen. Wat zeg je, lindenbomen kappen.
Je moet durven, de zee kap je toch ook niet.
De golven, wie kapt ze? De schuimkrullen
wie durft het aan?
Wat zeg je, lindenbomen kappen? Hebben ze geen gekapt genoeg?
Dat ze zichzelf kappen, kappers kunnen ze vinden om elke hoek.
Maar laat ze de bomen met rust, lindenbomen verlangen rust, het zijn rustgevende
bomen. Laat ze met rust zoals wij rust verlangen.
Lang al naar bomenrust verlangen.
Roestige heren zijn het, zeg het, roestige heren zeggen we,
die onze bomen kappen om meer te verkopen,
Nog meer beton, beton, beton en nog eens beton.
Van beton zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren
zijn het. Ze hebben een gat van beton
en een pik van beton en een maag
van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom, Heren van Beton.
Maar wij zijn Heren van het Bos.
Lappersfort Poets Society www.ggf.be met dank aan Hedwig Speliers
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=141

Hier vind je de geschiedenis http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207 van de
bossen van Vlaanderen van A tot Q, van volle middeleeuwen tot zonevreemd. Met
dank aan www.vbv.be/netwerk
"Waarom ben je gekomen ?" vroeg Herne, heer van de bomen en god van de bossen
aan Robin Hood. ' Om mijn gelofte te breken ' Robin was bitter gestemd en
moedeloos en voelde zich koud van binnen. "Dat kun je niet. Je bent uitverkoren. Er
is geen ander" donderde de stem... "Jullie moeten je doel voor ogen houden" zei
Herne. ' Het doel is onbereikbaar ' bromde Robin lusteloos. ' Mijn pijlen gaan verloren
' "Span dan je boog opnieuw" beval Herne. ' Waarom ? ' vroeg Robin wanhopig. '
Waarop moet ik richten als ik geen doel heb? ' "Je hoeft niet te richten" sprak Herne
de jager kalm. "De pijl zal het doel vinden". ( uit de honden van Lucifer, Robin May )
Hernes stem weerklonk. " Om de zwakken te helpen, de hulpelozen te beschermen
en te strijden tegen tirannie. Zo moet het zijn...Robin met de kap. " ( alzo sprak
Herne, de heer van de bomen en de god van de bossen in 'De man met de kap' van
Anthony Horowitz )

DE BARON IN DE BOMEN...
Italo Calvino : "De baron in de bomen" een verhaal over een jongen die eind
achttiende eeuw een boom inklimt en er niet meer uitkomt

ENKEL DE DAAD
Ondertussen verscheen de tweede roman van Marijke Libert "Enkel de daad"... Over
'boomactivisten & een ringweg en de droefenis die blijft hangen tussen de bomen';
met de bezetting van het Lappersfortbos als duidelijke inspiratiebron !

De boom N
( "De boom N" is een dichtbundel van Brugge 2002 - dichter Peter Verhelst
uitgegeven bij Prometheus. Een lang tuingedicht over de kennis van de dood die de
toegang tot het paradijs en het eeuwige leven onmogelijk maakt. De tuin is geen
idyllische oaze. De duivelse slang is nooit ver weg, er marcheren "legerschoenen" in
de tuin, mensen zijn gelaarsd, gehelmd, en bleek als de dood. De tuin is hemel en
hel, leven en dood, hij is een smeltkroes van dreigende beelden... - Bart Vervaeck in
De Morgen van 21/10/1994 - )
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN ! www.ggf.be Bomen zijn
aardes eindeloze pogingen te spreken tot de luisterende hemel "(Rabindranath Tagore) Wie
schrijft die blijft : Cyriel Buysse (laat ons de leie) & de schrijvende actiegroepen vandaag
http://www.ademloos.be/nieuws/wat-zeg-je-lindes-kappen www.vbv.be

