Lees hierna waar behoor je ? een stadsgedicht van bosdichter Staf De Wilde,
opgedragen aan zij die gouden boom stoeten en traditie in ere houden. Misschien was het eerste ongerepte bos dat verloren paradijs ?

waar behoor je?
- bij Geboortegrond van Czeslaw Milosz –
Opgedragen aan mensen die gouden boom
stoeten & traditie in ere houden
gekruisigd in de ruimte
tot hoeveel werelden
wil je behoren, hoeveel
schaduwen werp je af:
het kruis van een vogel
een vogel op een kruis?
er was dat Verloren Paradijs
waar je wandelde naakt
en onwetend, een dier
zonder vacht
en je bent van de stam
der gehoornden met
gespleten hoef, een bouwer
van torens waar men
vlees en dromen verbrandt
je wordt bewoond door
een geest en je woont
in een geest die alles
verschoont, telkens
opnieuw: een zaaier
die het land zegent
met zijn zwaai
de schaduw van een vader
de adem van een moeder:
wie wordt niet geboren
met dit heimwee in het bloed?
gekruisigd in de ruimte
weet je het niet waar je
behoort: je bent het kruispunt
van wegen die lopen naar een
Verloren Paradijs, naar een wereld
van schaamte en onvergeeflijke schuld
naar een wereld van even, voorbij
kathedraal en kabaal: een avond

van libellen, een wasem over water
dat wacht op de nachtegaal
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be
Vorig week-end nog op Pukkelpop en misschien ooit op het Cactus festival; maar nu
reeds inspireert The Arcade Fire de bosbeweging in Brugge die scone...
( Funeral, The Arcade Fire www.arcadefire.com als inspiratie bos-strijd )
Haïti, mon pays, wounded mother I' ll never see. Ma famille set me free.
Throw my ashes into the sea. Mes cousins jamais nés hantent les nuits
de Duvalier. Rien n' arrête nos esprits. Guns can' t kill what soldiers can' t
see. In the forest we are hiding, unmarked graves where flowers grow.
Hear the soldiers angry yelling, in the river we will go. Tous les morts-nés
forment une armée, soon we will reclaim the earth. All the tears and all the
bodies bring about our second birth. Haïti never free, n' aie pas peur de
sonner l' alarme. Tes enfants sont partis, in those days their blood was
still warm
REBELLION ( lies ) ...Sleeping is giving in, no matter what the time is. Sleeping is giving in, so lift those heavy eyelids. People say that you' ll die faster
than without water. But we know it's just a lie, scare your sons ans scare your
daughter. People say that your dreams are the only thing that save you. Come
on baby in our dreams, we can live our misbehavior. Every time you close your
eyes Lies, Lies !
Wake up...Something filled my heart with nothing, someone told me not to cry.
But now that I'm older, my heart is colder, and I can see that ' s a lie. Children
wake up, hold your mistake up, before they turn the summer into dust.
Lees op www.ggf.be de open bos brief aan de burgemeester van B. Nu is het enkel
nog wachten in het bos van Kafka en Godot. En Robin Hood & Herne en de
vogelvrijen.

