Vandaag op Lichtmis vragen wij U - politici van goede wil - om uw licht &
naastenliefde te laten schijnen over het verkiezingsdossier van de zonevreemde
bossen. Het kan een opdracht zijn voor de volgende Vlaamse regering om werk te
maken van het legaliseren van de zuurstof banken van bos, natuur en bomen? Op
onze site leest U het manifest van het Poëziebos met achtergrondcontext. Met 4
politieke vragen per partij te beantwoorden. Laat Gdf-Suez-Fabricom Gti vandaag
beginnen met een vredesbestand tot na de verkiezingen? Waarin zij zich
engageren om voorlopig niet te ontruimen...Zo kan de bezette moeder der
zonevreemde bossen nog even opgelucht ademen...
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder
Lappersfort Poets Society & Luc Vanneste, secretaris GGF www.ggf.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
"Waarom ben je gekomen ?" vroeg Herne, heer van de bomen en god van de bossen
aan Robin Hood. ' Om mijn gelofte te breken ' Robin was bitter gestemd en
moedeloos en voelde zich koud van binnen. "Dat kun je niet. Je bent uitverkoren. Er
is geen ander" donderde de stem..."Jullie moeten je doel voor ogen houden" zei
Herne. ' Het doel is onbereikbaar ' bromde Robin lusteloos. ' Mijn pijlen gaan verloren
' "Span dan je boog opnieuw" beval Herne. ' Waarom ? ' vroeg Robin wanhopig. '
Waarop moet ik richten als ik geen doel heb? ' "Je hoeft niet te richten" sprak Herne
de jager kalm. "De pijl zal het doel vinden". ( uit de honden van Lucifer, Robin May )
Hernes stem weerklonk. " Om de zwakken te helpen, de hulpelozen te beschermen
en te strijden tegen tirannie. Zo moet het zijn...Robin met de kap. " ( alzo sprak
Herne, de heer van de bomen en de god van de bossen in 'De man met de kap' van
Anthony Horowitz )

