Winter in Brugge 3
Hedwig Speliers
Lang al blikken bezadigde burgers
aan deuren en dorpels in Brugge,
lang al lippen zij de kraagjes schuim
van hun geschiedenis, oud
als hun gebouwen. Hun zielen
verkalkt als kantige kantelen.
Tot verloren brood verkorsten zij
in de koude kleren van het verleden,
kortademig ademend in het tochtgat
van het Zwin. Hun hart verweekt
in het slik van een dichtslibbende zee.
Alles aan Brugge is Brugge, de reien
waar zwanen hun zwarte water slurpen,
de bruggen die met bultige ruggen
de oude straten oversteken. Elke brug
een brug te ver, net brug genoeg
voor virtuele middeleeuwen:
ridders op schimmen van schimmels,
in uitgerafelde mantels en total loss
verpakken freules hun verwelkte blos.
Maliënkolders hangen hun roestige
schakels om knoestige schouders.
Op het rumoer na van lijzige limousines,
bussen van de Lijn, bellen van fietsers
en baksteenrode schouwburgdaken
is de stad een dichtgespijkerde kist.
Herkauwen zijn bewoners
de kruimels die van Perm tot Parma
talrijk van de tafelen vallen.
In Brugge wintert het al eeuwen.
Al eeuwen wintert het in Brugge.
( De stadsdichter blijft altijd een beetje een boze bosdichter en is de strijd voor het
Lappersfortbos niet vergeten, toen het al winterde in Brugge 2002. De stadsdichter
wil verleiden, maar ook slaan en zalven. In de hoop dat Vlaan-deren de lessen leert
van de verborgen geschiedenissen van Brugge. )
Meer wandelingen ( hoofdingang ANB-bord, van zonsopgang tot zonsondergang
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/WestVlaanderen/Lappersfortbos.aspx http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/hethugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars hoek Ten Briele-Vaartdijkst. langs kanaal
) * toegang gratis, bij regenweer paraplu en laarzen * zondag 22 april 2012, 14u30

met bosverhalenverteller Ludo Enckels en bosgids * zaterdag 25 augustus, 20u30 :
de nacht van de Lappersfort-vleermuis met ANB-boswachter Koen * zondag 21
oktober 2012 om 14u30 met dichter Paul Demets en bosgids * met het
Poëziebosnetwerk steunen we de Participatiewijzer Brugge 2013
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487

