De huid van de stad, non possumus
De "huid" van de stad bedreigd & onder druk in de groene gordel en hut Lappersfortbos genieten tot gedichtendag 2008 de broodnodige bescherming van
de bosmuzes. Daarna misschien niet meer. Er moet ook nog gewerkt worden
in dit land. Meer dan ooit staat de stedelijke ruimte onder druk. De toenemende banalisering, versplintering en vluchtigheid beïnvloeden vandaag de identiteit van de stad en de leefbaarheid erin. Daarom dit stadsgedicht ' de huid
van de stad ' als verweerschrift binnenkort on line op www.ggf.be

Verweerschrift : non possumus
Rood gemerkt zijn de verweerde basten :
Plechtige stempels van vooruitgang.
Eiken geijkt, gekeurd met officieel keurmerk.
Gelaten wacht terminaal geboomte,
Met diep gefronste basten.
Straks barst elke schors en toont haar witte ziel.
Echo's van de herfstwind huilen meesmuilend :
Tempus fugit, o tempora...
Verbitterd zet de boswachter de kraag recht.
Kobolden slaan in paniek op de vlucht.
Aardgeesten kruipen grommend weg
In hun duistere dug-outs.
Harsgeur maakt plaats voor oliewalmen.
Kettingzagen ratelen salvo na salvo :
Het kan hen geen dreun schelen.
Straks dwarrelt sneeuw over het gekneusd bos.
Tronken worden kundig weggefreesd
In ruil voor een spekgladde laag asfalt.
In het Lappersfortbos splijten bevroren voren
Als gevallen spiegels, als geschonden dagdromen.
De verweerder staat alweer grimmig in 't geweer.
Aan de Vaartdijkstraat raast het snelverkeer.
Stormwind slaat met vlakke hand
In 't gewonde gezicht van de verwaaide vlakte.
Ondergronds baant moeizaam verzet zich een weg.
In de harten der vrijbuiters gloeit een taaie lont.
Toch zal heksenkruid weer bloeien na de schending.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
Dit hekeldicht in het bestek van elke schending van het Lappersfortbos wordt
op allerzielen 2 november voorgelezen om 11u. aan de hoofdingang van het
Lappersfort, bij de achterkant Bombardier, straks dus de voorkant met 2vaksbaan ??? Of misschien ook niet...
" iemand heeft je nodig al was het maar de begrafenisondernemer. Guy Mortier "

