"Je geld of je leven"
Je geld of je leven
Fier loopt zij daar op haar gemak. Niet om of opkijkend. Blik vooruit en gaan met die banaan.
Hij staat op groen, dus ik heb voorrang denkt ze en blijft even in het midden van de weg staan.
Voor en achter haar rijden auto's voorbij. Gelukkig dat ze hier even rustig uit kan rusten en
net als ze zich op haar gemak neer wil vleien rent er een man naar haar toe en klapt in zijn
handen. Hij roept, opzij, opzij, naar de kant, ga weg hier, het is hier levensgevaarlijk.
De wereld lijkt toch steeds gekker te worden denkt ze bij zich zelf. Ik zal toch eten moeten
zoeken want zoals men weet, in mei leg ik een ei, meerdere zelfs en de mondjes moeten toch
gevuld worden.
Tijdens heel dit gebeuren, zijn er twee auto's door rood gereden en die man die zijn auto
uitrende om haar te redden, waagde zijn leven voor haar.
Besluiteloos blijft ze aan de kant van de weg staan en lacht om de mensen in de auto's. Ze
heeft nooit geweten dat mensen zulke dierenvrienden waren, dat ze zelfs door het rood rijden,
wat een fikse boete op kan leveren en dan die man die haar leven redde.
Maar.... ik zal toch eten moeten vinden en dat ligt daar, aan de overkant. En weer herhaalde
zich het zelfde tafereel, de hele dag door. Vandaag had ze geluk, maar die mensen die een
boete op hun mat vinden zullen denken, was daar een stoplicht, maar wat deed die eend dan
midden op de weg?
Mijn rijinstructeur van 35 jaar geleden was een keer ziedend op mij, omdat ik plotseling stopte
voor een duif die midden op de weg zat. Hij gilde, nooit stoppen voor een dier op de weg, want
je kunt de grootste ongelukken veroorzaken. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt en ik weet,
automatisch stop je gewoon, of je probeert een dier te omzeilen.
Maar één ding is duidelijk, mensen houden van dieren!
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