Vrije Stadsdichter Brugge draagt elfde stadsgedicht op aan groene gordel erfgoed Chartreusegebied

BRUGGE IN DE WINTER, stadsgedicht elf
Zwanen zijn ijsschotsen, gestold in oliedik water.
Vervroren vissers de bomen. Ze staan gebogen,
maar gooien geen lijnen meer uit, zien geen dobber
meer drijven. Zelfs de luidste vissen zwijgen zich dood.
In gevlakgomde straten klinkt elke stem luider,
omdat geen motor meer maalt, geen hoeven meer
kletteren over de klinkers. Mensen eggen trottoir
na trottoir. Ze hebben het even weer voor het zeggen.
De stad wordt gevuld met verdwenen geluid:
voetstappen, suizende sleeën, voldragen cantates.
Er dwarrelt een alt uit de hemel. Een sopraan smelt
als sneeuw voor de zon in een koor van violen.
Aan de rand van de stad slaapt in een bruidsjurk
van kant de Chartreuse. Na de dooi zal hij komen,
haar lief. Een strop van metaal legt hij strak
om haar hals, in beton zal hij gieten haar ziel.
Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be
http://petertheunynck.wordpress.com/2014/01/24/voorlaatstestadsgedicht/ http://www.youtube.com/watch?v=PdiCJUysIT0
Keep on rocking in the free world met de stadsdichters & bosmusketiers op foto
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19919 http://www.stadsomroep.com/
Detail.asp?NUM=370 ( 2 archiefjes )
PS. Schepen Demon wensen we veel moed om de groene gordel Chartreuse groen
in te kleuren op de ruimtelijke kaarten, zo klonk onze nieuwjaarswens 2014 in het
Brugsch Handelsblad hieronder. Boze geesten dromen terug te gaan naar oude
invulling ( kantoren headquarters ) ? Wakker blijven ! Na pioniers Groen vzw
http://users.pandora.be/a150254 www.groenegordel.be www.ggf.be
www.greenbeltmovement.org www.europeangreenbelt.org
www.openruimteademruimte.be www.wittepion.be nu www.groenegordelbrugge.be
Kleurt volgende vlaamse regering de groene gordel groen zodat de politiek de
leegstand echt kan aanpakken ? De Brugse vrije stadsdichter draagt dit stadsgedicht
alvast op aan het Chartreusegebied & haar wakkere beschermers : pionnen & politici
& kleuren van goede wil !
http://www.filosofie.nl/nl/nieuws/21599/namen-g8-van-de-filosofie-bekend.html
http://www.possiblefutures.be/
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Luc Vanneste Coördinator Poëziebosnetwerk "Groene gordel"
Mijn wensen voor 2014 zijn vrede en alle goeds voor elke mens. Een
dierbaar nieuw jaar waarin we veel-zinnig & vrij-gelovig worden. Waar
dankbaarheid, verschilligheid & waardering voldoende aanwezig zijn. De
harden wens ik engelen. De zachten duivels. Schepen Demon wens ik
moed om de groene gordel Chartreuse groen in te kleuren op de
ruimtelijke kaarten. Voor burgervader Landuyt : dat hij blijft en 101 %
voor Brugge gaat. Voor politici wens ik goede wil en voldoende kiezers.
Actievoerders wens ik geweldloosheid. En tenslotte de komende Brugse
stadsdichteres (veel) lezers.
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Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars

