werelderfgoed, feestgedicht 8 jaar GGF
( zie ook bosbrief aan Unesco & koning )
bewaar de stad, haar gordel
van bomen; verklaar haar namen
aan kloosterhoven – vergeet
het gefezel: de mode van kwezels
behoort tot een vorige eeuw
vergeet de voetpaden waar
je botst op vreemden met
een camera op de buik
bewaar het beluik, de vogels
in de tuinen en ’s avonds
de bruine kroegen waar
dichters zwoegen op een
onsterfelijk vers ter ere
van een schone die een
ander blijft trakteren
ach, deze stad: je hebt
haar liefgehad toen ze
gonsde des nachts van
haar onstuimige bloed
je hebt haar verfoeid
toen ze zichzelf verraden
had in schreeuwlokalen
waar de disco loeit
wat hou je over om
voor eeuwig te bewaren:
de stenen en het water
die haar namen verklaren,
de gotische bogen, de hoven
waar de vogels nog te horen
zijn boven de motoren,
het kleppen van de paarden
en het kletsen van de buren
en ach de woorden die je vergaarde
op verschoten papier, het dier
in de hoogste der vrouwen:
haar loeien in de nacht
dat zal blijven duren
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society
www.ggf.be http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk

LS, in de sporen van Erasmus wou GGF www.ggf.be sterren toevoegen aan de
hemel - ajouter des étoiles au ciel - sidera addere caelo. Na 8 jaar stellen we vast dat
we maar deels geslaagd zijn. In een bosbrief aan de Unesco & de Koning
vertelden we het verhaal van de wakkere bossen van Vlaanderen. Omdat we
ervan overtuigd zijn dat de bosministers Schauvliege & Muyters ook de steun van
Koning & Unesco verdienen om het werelderfgoed van Vlaanderens zonevreemde
bossen dringend de bescherming te geven die ze verdienen. Ze geven immers
zuurstof aan het leven. Het Lappersfort Poëziebos wil symbool zijn van de blijvende
strijd van duurzaamheid & dierbaarheid. Met de ingezamelde Lappersfortgelden
www.saveforest.be wordt komende herfst in Oostende het Lappersfort Zuurstofbos
aangeplant. Meer info later. Zo ook over Hauser www.hausersgrens.blogspot.com in
het Lappersfort Poëziebos Pinksterzondag 23 mei, 14u30 " Een Poëziebos waar Hauser
thuis kan komen "

