"Naar de afgesloten muziektent in het Vondelpark "
En waar gaat de rit dan naar toe op het achterbalkon, meneer van der Wal?
Naar de afgesloten muziektent in het Vondelpark tot het donker wordt. Je komt daar alleen en
je gaat daar alleen. U denkt toch niet dat ik mijn zak Tortilla chips uit Chili een beetje ga delen
met een stel illegale hongerlap pies uit Verweggistan?
Voor die rit naar Heartbreak Hotel aan het einde van Lonely Street in Deadends heb ik een
verlopen knip kaart. Er is geen oplossing voor de menselijke existentie, als ik het Vondelpark
weer uit loop, zo lees ik in dat boekje van Bollnow. Zie daar de existentiële krisis. Zitten we
daar op te wachten als geboren stinkbommen? Nee, daar zitten we helemaal niet op te
wachten en ook niet op Godot, want die komt niet!
Al bij de geboorte is daar de geur van bloed, dood en open gereten vlees dat moet worden
dicht genaaid om een goede indruk te maken in het vervolg bij de gynaecoloog bij het pruimen
plukken en natte perziken aan snijden. Wortelen geblazen dus. Vind U het dan gek dat ik
vegetariër ben met al die BSE toestanden?
Waar het stinkt is het warm en vice versa, die slag is U, dat is een waarheid als een koe met
het schietmasker voor gebonden. En dat het stinkt in het Rijngebied heb ik zelf geroken. Als
Amsterdammer zal ik nooit een Rotterdammer leren begrijpen want die zijn gelijk de bewoners
van een weerhuisje; als het mannetje naar buiten komt gaat het vrouwtje weer naar binnen en
vice versa! Groningers deugen ook niet en Friezen helemaal niet, Arnhemmers,
Rotterdammers en Haarlemmers laten we buiten beschouwing, dat zijn helemaal
verwaarloosbare factoren en monsters zonder waarde! Eigenlijk zouden alleen lekker in de verf
gezet te, goed geëplileerde, glad geschoren en geparfumeerde Gooische vrouwen en ras
Amsterdammers bestaansrecht moeten hebben!
Toch ben ik tegen glad geschoren mossels! Ik houd niet van kleuterkutjes! De geschoren
manlijke geslachtsdelen lijken stuk voor stuk op dode vogeltjes, mussen die hun kopje laten
hangen! Onze gevederde vrienden. Wat is er dan verder nog voor perspectief? Licht en uitzicht
op de EO?
Dan ga ik liever naar het Bloemendaalse strand of het waddengebied. Boortorens en
windmolens alom, teerplakken op het strand en dat stemt mij dik tevreden, de met zand
bedekte, door junkies gebruikte injectie spuiten met de naalden vol spuitenvirus om in te
trappen met de bal van de blote voet. Barefooting! Zie je weer een kleuter jankend als een
hyena met een spuit aan zijn bipsje rond rennen omdat hij er in zijn onschuld in is gaan zitten.
Kun je die kleuter gelijk wel weg gooien, omdat het leven wreed is hetgeen opvoedkundig
bevestigd moet worden.
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