Lappersfort Poëzieboswandeling op zondag 15 december 2013 om 14u30.
U bent welkom in het Lappersfort Poëziebos op zondag 15 december 2013 om
14u30. De vrije stadsdichter van Brugge Peter Theunynck & de Utrechtste
Contrabasdichter Chrétien Breukers bewandelen er de paden van de poëzie samen
met hun Engelse collega Bruggeling Marcus Cumberlege. Ook boswachter Koen zal
van de partij zijn. Samen onthullen we dan het nieuwe bord dat het Hugo Clauspad
bewegwijzert. Afspraak aan de hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat bij ANBbord te 8200 Brugge. Bij regenweer laarzen ! Gratis.
https://www.facebook.com/events/394861740644657/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/poeziewandeling-onthullen-bord-hugo-clauspadlappe/7e76ef3c-4df1-4175-a263-8254d211eec8

TREURBEUK
Toen de wereld nog jong was en wij
niet oud genoeg om te sterven,
plantte de vader een boom.
Later beklom de zoon
langs de takken de lucht.
Stilde zijn honger naar hoger.
Nu dalen de wortels
naveldiep in de vader.
Nu klautert de nacht
in de takken, de zakken
vol larven. Laat ze
ontpoppen tot licht.
Lichter dan daar is het zelden.
Zo zaait een vader nu vlinders
over het hoofd van zijn nazaat. Peter Theunynck
uit ' De benen van de hemel ' nieuwe bundel die in 2014 bij de Wereldbibliotheek
verschijnt. Zoals U ook weet is bosbeheerplan http://www.natuurenbos.be/nlBE/Nieuws/2013/20131027_bosbeheerplan_lappersfortbos.aspx on line & in
klankfragment http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36386
Ps. tevens welkom op 2 februari 2014
http://www.poezieweek.com/activiteiten-overzicht.html?cnpage=1&cdbid=c5b0ee18-73a1-42c3-8de0d9a60ceed81d
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/opening-vernieuwde-hugo-clauspad-poeziebosaanstel/c5b0ee18-73a1-42c3-8de0-d9a60ceed81d
https://www.facebook.com/events/355824171219793/

Ballade der gehangenen Don Fabulist & François Villon
Epitafium van François Villon, ballade der gehangenen
Gij gabbers, die na ons 't pai doortrotten,
Raakt ons in ouwe klapperkop niet kwijt.
Voor medelijden met ons krottig vlotten,
Staat ge bij de Grote Smees in 't krijt.
Ge knijst ons opgeknoopt, per vau, per heit.
De bast, met schranzen eens door ons verwijd,
Heeft zich al lang als sjaf verspreid.
De derig maast ons knoken ook geklist.
Dat onze proesdag niemand ooit verblijdt,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.
Dat wie we met een gabbernaam opdoffen
Ons zo peiger lot niet loens bedibberen.
Het gemot laat ons de strop inploffen,
Maar al 't gajes is gedoemd te slibberen.
De zwarte koler mag ons lijk weggibberen,
Wijl Maria's koter onze schrik peilt.
Dat Jijzele, die van elk de bonjer wegkeilt,
Ons dan niet de zwarterik opdist.
De altijd durende is de bie gezeild,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.
Het sauzen heeft ons boddie knijs gespoeld,
De glimmer maakt ons dor en zwart gefikt,
De ekster heeft ons sluik wreed omgewoeld,
De kraai maast ons de doppen uitgepikt.
Voor ons is gene zitterik geflikt;
In het gehaktak lijk de waai het schikt,
Zijn wij 't dak zonder pannen ingemikt.
De vliegerik heeft ons tot zeef geslist.
Maakt dat ge, bank, niet in deez' peiger zwikt,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.
Prins Jijzele, banjer in de hogerik;
Dat wij niet rullen in de dieperik,
Want ginder wacht het flonken dat ons uitwist.
Gebroeze, knoerst niet met de demerik,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.

Naar Bargoens hertaald door Don Fabulist,
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