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Kom naar Lappersfort Poëziebos op 4 mei 2014 - 14u30
Kabinet Schauvliege, vrije stadsdichteres Brugge Lies
Van Gasse & Bos+ : stand van zaken bedreigde bossen.

Lappersfort Poets Society
Wat zeg je, bossen kappen. Wie kappen? Wat
kappen? Waarom kappen? Dat ze beginnen, die
heren, met zichzelf te kappen. Verdomd, er zijn
kappers genoeg om ze te kappen. Dat ze hun luizen kuisen, dat ze zich laten wassen, friseren, golfkrullen, het kan ons niet schelen. Maar bossen
kappen. Wat zeg je, bossen kappen. Je moet
durven, de zee kap je toch ook niet. De golven, wie
kapt ze? De schuimkrullen, wie durft het aan? Wat
zeg je, bossen kappen? Hebben ze geen gekapt
genoeg? Dat ze zichzelf kappen, kappers kunnen
ze vinden om elke hoek. Maar laat ze de bossen
met rust, bossen verlangen rust, het zijn rustgevende bossen. Laat ze met rust zoals wij rust verlangen. Lang al naar bosrust verlangen. Roestige
heren zijn het, zeg het, roestige heren zeggen we,
die onze bossen kappen om meer te verkopen.
Nog meer beton, beton, beton en nog eens beton.
Van beton zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren zijn het. Ze
hebben een gat van beton en een pik van beton en
een maag van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom, Heren van Beton. Maar wij zijn Heren en
Dames van het Bos. Hedwig Speliers
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De kudde, tweede stadsgedicht Brugge 2014
Je bent een kudde die beweegt,
maar je wil dat die kudde
ommuurd, omringd, omrand wordt,
stuwen op banen, wit van licht,
suizen in ondoordringbare tunnels.
Je bent een knoop.
Auto's dansen in elkaar
en om en om.
Niets ligt op vlees dat trilt,
niets slaapt aan deinende wanden,
de blinddoek om, in kous en halsband.
Je bent twee klemmen
die elkaar omarmen, tegenwaarts,
maar spoelt terug, als een oneindig
terugdraaiende beweging,
razend, kletterend,
de dender aan het minnewater
en terug. De lichtzee laait,
het spoor stokt, je legt
een laan.
Mannen kruipen omgekeerd,
vallen in de modder neer
en fietsen. Lies Van Gasse
Meer wandelingen in het Lappersfort Poëziebos ?
zaterdag 30.08.14 : nacht van de L-fortvleermuis,
20u30 * zondagen 19.10.14 & 25.01.2015 14u30.
Telkens met Lies Van Gasse & boswachter Koen.
Info 050/390957 www.poeziebos.be Toegang gratis
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DEMONEN voor Jotie, Marcus, Patricia, Paul
In Brugge vechten dichters met hun demonen.
Ze houden zich schuil op de bodems van flessen,
in de droesem van Bourgondische wijnen.
Ze slepen je naar de vergeetmijnen laag in jezelf,
waar je ontwaakt in de dwangbuis van je gedachten,
mijlen van iedere zeebries verwijderd.
In Brugge vechten dichters met hun demonen.
Ze werden nog voor hun vaders geboren.
Ze groeiden in moeders tot misgeboorten
met schreeuwlelijke hoofden en klauwen
die zelfs het tederste strelen discrediteren.
Die het bloed laten lopen. Ondersteboven.
In Brugge vechten dichters met hun demonen.
Dwaallichten lokken naar galmende zalen
in Sint-Janshospitalen van zalven en zweren
vol klagende in zichzelf gekeerde patiënten
onmachtig het licht in de ogen van die ene
nachtzuster te zien. Ster der vertroosting.
In Brugge vechten dichters met hun demonen.
Ze hangen om de hals als gargouilles.
Slaan het beleg voor hun schamele winkel.
Dan regent het vloeken, wraak en verwijten.
En die monsters maar grimassen trekken
tot diep in je donkerste stegen.
In Brugge vechten dichters met hun demonen.
Niet tevergeefs. De dag naakt dat legers
van sneeuwwitte woorden opstomen
over het teerzwarte water. Ze planten
Hun bek in de nek van dat duister gebroed.
Ze fluisteren licht in het oor van de dichter. Peter Theunynck
http://petertheunynck.wordpress.com/2014/03/27/interview-met-lies-van-gasse/
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