Drie beschouwingen bij de fakkeltocht vol vuur & hoop zoekend naar licht in de
stad
Zondagavond trok een 200 zielen talrijke mensenmassa met fakkels licht door de
straten van Brugge dromend van een wapenstilstand in het Lappersfortbos.
Omdat je nooit alleen een bos redt of kapt riepen we tevens de hulp in van Fabricom
Gti en de Christendemocratie. Lees impressies van de fakkeltocht door de ogen van
Staf, Bart & Jef. Helaas zijn we wellicht weeskinderen, verraden door de politieke
toneelklasse in praatbarakken & geheime kamers. Oh darkness !

Ogen van agaat
ogen van agaat
in een ring van Kohl
je wil een schilderdoek
Pruisisch blauw, groenen
uit een diepzeeduister
strengen loodwit, eindeloos
van oogvis naar bodem:
de open oester opstaand
als een poort, een doorgang
ze zwemmen door de nacht
rondom flakkeren
toortsen, gensters
vinden als vuurvliegjes
een eigenzinnig spoor
ogen van agaat
iconen in een grot
je volgt de draad
van loodwit, voelt
de oester met zijden
lippen aan je zuigen
je bent nu koningsblauw
bij een koningsblauwe bodem
Kohl omringt agaat
zoals stilte een mond
gestift in parelmoer
Staf De Wilde

Bosvrienden
Een zondagmorgen, met deze datum, herrinerd aan een oorlogsflater.
Vrede kwam er niet, de redens kent men soms niet.
Deze tijd kent ook geen respeckt ,door potte-lek van politiek spek.

De afspraak was de markt.
Verwelkomd met stadslicht, was de politie in zicht.
Ook ik droeg een fakkel in een vastberaden groep.
Jong en oud , maagden en verbitterden hielden de toortsen samen
brandendvoorwaarts Geen stap achteruit, maar met trommelgedonder de Brugse straten overrompeld,
natte atmosfeer, dacht ik, maar geen ommekeer.
Als in vervlogen tijden voelden we het kwijlende water goten vullen
en tegenwind, maar wij voerden het tegenbewind met natte spandoeken en broeken.
Onze vastberaden stappen gleden over een samba met zwarte vaandels die geen
gezicht onbewogen liet, de vurige wensen van onze mensen zijn niet geblust.
Lappersfortbos!
Wees niet ongerust, we zijn goed gemutst.
Bart Saccasyn , oplapper

Zondagavond 11 november 2007
Een beetje te laat, maar eindelijk geraakte ik fietsend tot bij de luidruchtige groep.
Vooral jonge mensen. Ondanks de pletsende regen was er toch een haast uitgelaten
groep op stap. Veel meer volk dan ik verwacht had: juist voor ik richting markt
vertrok, een volle lading regen - ik dacht nog: er komt geen hond door dat
beestenweer. Trouwens: Henin was een finale aan het spelen: elk een set gewonnen
: 5-7 na 8 setballen; dan 7-5. Ondertussen 3-3, in de beslissende set, na uren
spannend tennis. Bijna nooit gezien. Wie wil er nu buiten komen, weg van de warmgezellige zondagavond?
Van ver zag ik de politiewagen-zwaailichten. Totaal onverhoopt: een behoorlijk grote
optocht, niet te blussen door die kille regenbuien. De fakkels moesten vechten om
die aanval te weerstaan. Anders moest er helemaal niet gevochten worden. Zelfs
geen echte grimmigheid te bespeuren. Alleen een vrij volwassen overtuiging op de
gezichten te lezen, onder de parapluus en de regenkappen. De begeleidende politie
was er kennelijk erg gerust in: geen vandalisme te vrezen.
Ik dacht: wat een beloftevolle groep. Doodzonde zou het zijn als het beleid niet naar
hen wil luisteren. En ook: moeten we nog 10 jaar wachten voor we doorhebben dat
zij die vastberaden zijn een onbetaalbare en onvervangbare dienst bewijzen aan het
Brugge van morgen?
Jef Ravelingien

Keep up the good work
Door drukke tijden is jullie verzoek om de St Maarten Brief te ondertekenen wat aan
de kant geraakt. Ik vermoed dat het daarvor nu rijkelijk te laat is, maar laat het aub
duidelijk zijn dat we jullie ten volle blijven steunen. En zoals ze zeggen in 't engels :
keep up the good work
Lode Devos, Greenpeace

