"Hallucinerende wandeling"
Het begon allemaal heel onschuldig. In bedrukte stemming en wat dof van geest begaf ik mij voor een inspirerende
wandeling in het natuurrijke en fameuze "B.P.-bos." Dit bos wordt alom geroemd door zijn verscheidenheid aan
planten en dieren en is ook wel bekend onder de koosnaam: "Oase van Flora en Fauna." Hoewel, vrij recent
moesten er vanwege negatieve milieu-invloeden enkele aangetaste planten verwijderd worden. Helaas is het soms
noodzakelijk dat 's mens hand ingrijpt in de natuur om schadelijke processen te torpederen.
Ik had voor deze wandeling het inspirerende bos gekozen omdat ik mij bij gelegenheid waag aan poëtische
mijmeringen die ik met vertwijfelende hand aan het wit perkament toevertrouw. Wat ik in dit natuurlijk paradijs,
zag, hoorde, rook, proefde en voelde, bracht mij in een zwemende onwerkelijke toestand. Het reikte mij beelden
die ver van de werkelijkheid afstonden, maar mij interessant genoeg lijken voor U, luisterrijk publiek.
Ik hoorde ene Alida, zonder l een van de vele opera(tie)s van Verdi zingen in een geïmproviseerd openluchtThea(ater) op een open plek in het bos.
Ik zag de Zonne zorgzaam in de nachten Stralen als een Florence Nightengale.
Er was een man, of liever He(e)r die de met fecaliën vervuilde bloesem weer Blanc(t)o ku(i)ste.
Een zilverberk, die met vurig temperament dichten als paddenstoelen uit de grond Brandt(s)
Wil(lige) die dagelijks als Melker vele feeën met vitaminedrank betovert
Een hijgend G(h)ert die zijn prinses met een mando(Josse)line trachtte te bekoren
Er was een Ma(r)tiné die als kleurrijke Vlaamsegaai schone klanken zong
Zag een mee(i)s en nog één die hahahahaha! kraaiend overal tussenDoor verschenen met hupsala, Yrsela, al
braambessengebak etend, zichzelf vergetend
Er huppelde ook een zus van Broer(s) konijn. Ze had aandacht vóór en vond iedereen een Corry(ifee).
Een muisje klein, dat soms maximaal uit haar holletje kwam
Een woelig Fredje dat op de Wal(letjes) soms met sterretjes schrijft en l*lt
Een zwaluw die een lo(up)oping vliegt en zwart-wit met kleur verdicht
Er was nog veel meer te beleven maar mijn waarnemingsvermogen raakte verzadigd.
Bij het verlaten van het bos verloor ik ook mijn hallucinerende bevinden en belandde weer in het leven van alle
dag. De virtuele wandeling had een heilzame uitwerking op mij gehad. Fris en monter van geest kon ik het
hectische leven weer tegemoet treden.
Bij deze, de wijze raad aan mensen met een sombere kijk op bepaalde momenten, begeef U naar het BP-bos. Het
natuurlijke leven, de sfeer, de lucht zal U doen versmelten in een oase van rust. Laat uw fantasie het verhaal
schrijven.
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