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TOREPLAdD

Zo moet ge staan om de torenstoet te zien van uw iand~
achter u. de vlak—effene zee met haar eindeloos gel:reun,

‘t gekreun

van alle moeizaam leven;
en voor u de lichte opwaartse deining van het land als een autaar—
trede naar ie zon, naar de hemel.
Zie en juich nu om de trotse torenstoet naar de zeeg
Je stompe goldetoren van Erugge, Damme, Costkerke, Lisseirege, Ter
$ uiden, Sluis, zwaar en sterk, verstard in hun ernst, met ontbloten
kop naar de hemel schouwend;
vast, kloek en kutiek, als moedige ~aciiters van het laie land, met
de barsheid erop van de boeren die ze bouwden;
net de ernstige galm erin van oude krijgen, en kleine gaten als ge
slepen loerogen van oude garden, speurend over het land.
En achter hen de hele rij van spitse naaldeng
hoog en slank als trotse vlajpijken in do woldende lucht;
met Je overraoed van jonge ridders in steekspel uet het jilden licht
van de zon;
en in bin kruis de eeu.wi:ge hunkerinj; naar de hoogten.
komen ~rortelen enkel in de ~ond. om sap voor eigen hout te vin—
dong daarom vallen zij
Maar onze torens rortolen in de dronci door het werk onzer vaderen,
en wortelen in de hemel door het bidden van hun hartg daarom blij~
ven zij pal
En gelijk een hart gekor~cn wordt in de schors van een beukeboorn,

en breder en sterker en hoger meegroeit, zo staan onze toren gegrift
op ie tijd en worden schoner en rijker niet de wenteling der jaren
karop dan om de torens als een kroon rond het land !
torens die zuigen in ie hemel

Cm al de

want ‘~een land ter wereld bijt zo

vast met zijn z~îare torentanden in ie hemel, als ons Vlaanderen
Als ie can.

