"Bij een enkele, onbegaafde weblogger/weblogster "
Bij een enkele, onbegaafde weblogger/weblogster kan het aantal en de kwaliteit van mijn
bijdragen jaloezie opwekken, waar ik alle begrip voor heb als begripvolle, tolerante, doch
geniale artist, want waar niet is ver-liest zelfs de keizer zijn recht.
En waarom heeft meneer van der Wal daar dan alle begrip van de wereld voor?
Dat zal ik U eens uitleggen, lieve lezer/lezeres om U niet in opperste staat van verwarring te
laten verkeren, want U wil ook wel eens weten hoe en wat en waar als het Fred van der Wal
betreft!
En dat heeft helemaal niet te maken met mijn door vertegenwoordigers van voornamelijk het
artistieke luizetroepie veronderstelde ijdelheid, doch uitsluitend en alleen met mijn
onderdanige, dienstbare instelling waarmee ik U in al Uw noden tegemoet wens te komen!
Gaarne ga ik gebukt door uwe poorten indien u voor de dominnte positie kiest!
Ik heb alle begrip voor de in verbaal opzicht geestelijke minvermogenden, de kreupelen, de
lammen, de blinden, de goedzakken en de slechthoren-den, daarentegen geen begrip voor de
onnozelheid van het weblogtiepe dat ik doorgaans betitel als een plaatje bij een praatje van
holbewoners, een vrijblijvende, tot niets verplichtende, lichtelijke gratuite toelichting over
landen, bij voorkeur gesitueerd in Verweggistan, een wervend bedoeld, doch meestal
buitengewoon kreupel geschreven tekstje dat net zo goed in een reisgids had kunnen staan of
nog beter in de prullenbak past.
Het is de schamele uiting van de non talenten, de gefrustreerden en de gemankeerden, de
status zoekers, de amechtige hijgers, de ingeteerde proza koekenbakkers van de kouwe
grond, degenen die met hun slappe karakter menen dat hun uil en valk is maar nog niet eens
het formaat van een vleugellam musje of een muisje zonder staartje hebben. Ik spreek dus
over het tiepe kabouter Pielemans zonder sjans.
Ik heb als niets en niemand ontziend talent elke status altijd afgewezen en enkele malen
aangekondigd dat indien ik ooit een RBA status zou krijgen liever zou stoppen met webloggen,
maar in elk geval deze met zoetstof en kleurstoffen bomvol geladen lolly zou afwijzen om mijn
onafhankelijk-heid niet te verliezen. Zoals de principiÃ«le â€œKlaverbladâ€ en â€œMan met
de Sombreroâ€ deden, twee web loggers waarvoor ik groot respect heb!
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