Nacht van de duisternis http://www.bondbeterleefmilieu.be/nacht/ in het Lappersfort Poëziebos

( plaats Lappersfort Poëziebos Brugge, aan hoofdingang ANB-bord, hoek Ten Briele/
Vaartdijkstraat, langs kanaal toegang gratis, bij regenweer paraplu & laarzen ) Zaterdagavond
16 oktober om 21u boswandeling met ANB-boswachter & bosdichter
Op 16 oktober 2010 om 21u. is iedereen welkom aan de ANB-hoofdingang van het
Lappersfort Poëziebos waar boswachter Koen Maertens en bosdichter Staf De Wilde
ons rondleiden met verhalen & gedichten in de nacht en de nevel van de duisternis
in het Poëziebos. De boswachter zal het hebben over vleermuizen, uilen en het
nachtleven in het bos. De bosdichter brengt een ode aan de nacht en zal ook
spreken over liefde en het bal der vampieren in het hart van het bos ( zie gedichten
onderaan ). De boswachter zal voorzien zijn van zaklampen om het licht en de weg
te wijzen op de paden van het Lappersfort Poëziebos. Meer info op 050/390957
Zie ook www.weekvanhetbos.be www.nachtvandeduisternis.be
ode aan de nacht, Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society
laten we het duister vieren
en zichtbaar maken wat
in het licht verdween: de ogen
van jagende dieren, de ster
die vaak vergeefs verscheen
neen, het duister is niet
des duivels, we geloven aan
het heilzame van de nacht:
zijn dromen brengen tezamen
wie zich niet meer samen
hadden verwacht
laten we de lichten doven
eenmaal in het jaar en weer
zullen we horen de bladeren
die verschoven wanneer
de schichtige jagers naar
buiten komen onder
het schijnsel van een ster
terwijl wij van doden dromen
onze reizigers die van ver
zijn aangekomen, van de wouden
daarboven, en even zullen zij zich
met ons onderhouden en wie
geneest ons van het kwaad
dat zij verdergaan bij dageraad?
Bal der Vampieren - naar Roman Polanski Staf De Wilde
struikrovers zijn het, de dichters:
ze springen je op de nek, slepen
jou naar hun holen, jouw dromen
sluiten ze in hun kluizen op
ze eisen het hoogste losgeld,
niet zomaar afdokken levenslang,

neen, meteen het geheugen van kind
en volk in secula seculorum
op boom en steen griffen ze
hun woorden, hun naam moet
gegeven aan zee en hemellichaam:
geen melkweg is veilig voor
hun drift en waan, hun honger
naar een nabestaan
hou je gedeisd, lezer, doe alsof
je hen begrijpt, leen je oren,
leen je hart, zeg: jij hebt
de schoonste doornen, in jou
wil ik zijn verward
dichters, het is al eerder
opgetekend: oplichters zijn het,
zakkenrollers, je staat erbij
en kijk achteraf je ogen na,
zie je de wereld nog
buiten hun verbeelding?
ben je wel zeker, lezer,
dat jij daar bent en niet
een ander: stroomt
jouw bloed wel door je aders,
verzenmakers hebben rare
manieren, ze komen door
spleet en kieren, bijten in je
blanke hals, maar zuigen, neen,
zo zuinig doen ze niet
ze spuwen, stuwen hun gif en
fluimen door je lijf, geen vampier
sluipt even stiekem, even gulzig:
voel je de beet terwijl ik schrijf?
Staf De Wilde, www.ggf.be
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, woordvoerder bosdichters & voorzitter GGF 0486/737220 & Luc
Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be

