
Dit is een decreet van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit 
 
Burgers, boeren, buitenlui 
wij hebben nieuwe bomen nodig 
 
Wij hebben genoeg van 
eiken, iepen, olmen en de beuk 
 
Wij willen dat u dromen gaat, 
de stammen van uw favoriete bomen 
bij elkaar trekt en biddend hoopt 
dat er iets nieuws ontstaat 
 
Baobab, beukwilg 
loerbei, stekebees 
 
Wij hebben nieuw fruitnodig, 
we moeten aan het enten slaan 
als u de saaiste sappen van de  
saaiste vruchten vergeten wil 
 
Dus steek een lekkende tak 
nog druppend van het hars 
met enig geweld in de stompe, 
afgezaagde kop van de stam: 
verbind de ent met lappen stankkatoen 
alsof het een gapende wond betreft 
 
Kus zo zomers later uw nieuwe 
vruchten, ze zullen frisser smaken 
omdat u dit hout zelf heeft gekneed 
 
Peerzik, sleepeer, knotfruit, hazelpalm 
bananas, aardvijg, abrikers en appelwalm 
 
Wij hebben nieuwe kruiden nodig, 
we zijn flauw van speklap met peper en zout 
een takje peterselie bovenop je daghap 
doet het niet meer voor ons 
en wij betreuren dit 
 
kom maar op met nieuwe smaken, 
een zotte frisheid voor de ziel 
een smaakervaring om ons te verbazen 
en zie: wij maken alle dingen nieuw 
 
Hoerenhond en modderwortel 
mosterdzaden, leverkruid 
honingsok en hollyhokjes 
en weegbree voor uw tere huid 
 
Dus luister lief, klein keuterboertje 



droom maar alle planten bij elkaar, 
maar ga niet triest papavers poten 
maar plant wat moois jij aarzelaar 
houd niet vast aan echte bomen 
een populiertje, hazelaar 
 
Hoop dus maar je gaard bijeen 
jij slecht-horige, jij feodaal 
kistje niet door edellieden 
omkleed met al dat pracht en praal 
 
vegrijp je niet aan pruimedanten 
dat is te laag voor jou mijn dromenboer 
ook eikels zijn slechts voor de varkens 
oude vruchten: beestenvoer 
 
Dus fantaseer je vegetatie 
en zie dat zo echt alles kan 
blader niet door manuscripten 
daar wordt een mens slechts  
hoopvol van. 


