"Stop je traumas in de blender. De juiste mix (deel 2) "
Er ontwelt nu terstond weer een ander poweem in vijfvoetige jambes met besloten binnenrijm :
Hikke Pikke Pauw
Ik geef de pik aan jou
Ik geef de pik aan anderman
Die de pik verdragen kan
Je zoekt per slot van rekening als empathisch gristenmens op eenvoudige wijze een oplossing
voor het menselijk tekort.
De existentiële angst en de daarbij behorende eenzaamheid van het individu is nu een maal
inherent aan het menselijk bestaan.
Je voelt pas dat je leeft als je je van krisis naar krisis voort sleept op je beschadigde poten, de
blaren fluks door prikkend om verder door te schoffelen na ze met hansaplast te hebben
beplakt, de krukken tot diep in de zweterige oksels om de voortgang nog enigs zins mogelijk te
maken en een lucht dat er van het geheel af slaat.
Niet te kort wellicht met mate en langs lijnen van geleidelijkheid , maar opschieten doet het
allemaal ook niet.
Een slak komt er ook.
En dat is niet niks, want pas in zijn falen wordt de mens pas echt mens. De krukken zullen
overwinnen, dat zie je toch op de televisiebuis. Hennie Huilman en zo. Je weet wel.
En ik hield ondanks alles toch zo verschrikkelijk veel van die olijke kwal Jos Brink die elke
vrouw genadeloos in de sijk nam, vanuit zijn helaholohupsasahomofielterige valse inborst,
maar ook van de dramaties ogende diepe denker Hennie Huilman en de vroeg kalende, zwaar
brillende, keurige, koningsgezinde griffermeerde rotkop Jeroen S., die ik wel om de hals zou
willen vallen van ontroering, terwijl ik toch een heterosuwele republikein ben en fel kleurig anti
Oranje, plus tegen dit vreselijke kabinet dat de V.S. hijgend achter na holt, dan denk ik
voornamelijk ook nog tussen de bedrijven door aan ‘De Zingende Kraandrijver’ met zijn
pompende arm bewegingen en proleterige gebral, waar ik geen voorbeeld aan wil nemen,
alhoewel zijn bril er mag wezen.
Het leven is één en al verlies, hoe ouder je wordt des te meer ga je verliezen, vooral degenen
waar je zonder voorbehoud mateloos van houdt of met mate van hebt gehouden! Het
menselijke tekort op je plesstik eetbord.
Er is rechtvaardigheid noch troost te vinden op d’aard en zo hoort het ook.
Het enige geluk ligt in de slavernij en de zinnelijke liefde. Neuk de bloemen van het behang en
de sterren van de hemel, dat is uiteidnelijk het doel van de menselijke existentie. Verder is er
niks.
Neuken geblazen in de bed boeien gekluisterd dus tot je een ons weegt. Zo veel en zo lang

mogelijk in alle rangen en standen maar niet met zijn allen tegelijk op de kale berg.
Ik was vroeger in voor een duo, hetzij trio relatie maar meer wordt zelfs mij te machtig. Ik schrik
nergens meer voor terug. Poep is krachtig, pis is limonadeachtig.
En wederom een pakkend poweem:
Wouter
Heeft er niet eentje
Als van een kabouter
En Tjeerd heeft er al helmaal
Geen een als van een peerd
Maar Geert gebruikt
Een bokkkesteert
Want beter jonge gedaan
Dan oud geleerd
Liever goed gemutst
Dan helemaal verkeerd
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