ZONNEBRILLEN
Zonnebrillen, glimmende herauten van de zomertijd.
Zonnebrillen zeilen op een zee van zondigheid.
Werkschortwitte, pisbloemgele of rivièrablauwe,
zelfs van varkensroze exemplaren kan ik houden.
Schuchter op een mopneus of karbonkelneus gezet,
onder een Madonnahoedje of een Schotse ruitenpet.
Van die oogverblindend reflecterende modellen,
die je voor voldongen feiten durven stellen.
Uit de stal van Dolce & Gabbana of van Calvin Klein.
Ach het mag ook uit de bakken van de Lidl zijn.
Op pleinvullende mevrouwen of op van die platte
die de zon opzuigen of de hele middag chatten.
Brillen die verdrinken in een bos van rosse krullen.
Brillen die een hoofdstuk van een thriller kunnen vullen.
Brillen die iets durven waar je enkel van kunt dromen:
met hun oortrip aan haar siliconenborsten komen.
Brillen die zacht trillen tussen mokkabruine lippen.
Brillen die op afstand houden of je lokken naar de klippen.
Van zodra de merels en de boomgaardvinken fluiten,
komt de brilbrigade op haar neusvleugels naar buiten.
Laat dit glitterfeest voor eeuwig duren. Laat de meiden
van mijn stad tot in het duister door hun glazen turen.
Zonnebrillen, vul de straten en versier de pleinen.
Laat de zon tot in de diepste metrotunnel schijnen.
Man, wat zijn ze sexy! Bifocaal of plexi, thuis of in de taxi.
Zelfs een uitgebluste opa krijgt een opstoot van affectie,
van zo’n zongebrilde hinde die zich laaft aan witte wijn.
O wat zou het zonder deze creaturen saai en somber zijn.
PETER THEUNYNCK, LAPPERSFORT POETS SOCIETY
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Komende wandelingen in het Lappersfort Poëziebos, zie ook www.ggf.be
De Vredesweek 2009 bezoekt het Lappersfortbos op vrijdag 25 september, 17u.
met een poëziewandeling in het Vredesbos met de bosdichters Peter Theunynck en
Steven Pollet. Vredesfietser www.vredesweek.be Jonas Slaats vertelt er over de
Post Kyoto Duif.

Week van het bos 2009 op zondag 18 oktober, 14u30 is er een herfstwandeling met
bosverhalenverteller Don Fabulist www.donfabulist.be en boszanger Frank van Alfene
www.frankvanalfene.be
Gedichtendag 2010 op donderdag 28 januari, 14u30 luistert bosdichter Peter Theunynck naar
de nieuwe lente die de muzes van het bos voorspellen. Boszanger Willy Pirotte zingt en
vertelt over de man in de wolken... www.gedichtendag.org

www.bbc.co.uk/robinhood
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....

