"De Onbekende Stille in die strip"
FRANSE ACTRICES HUILEN GELUIDLOOS OP HET WITTE DOEK MAAR SOPHIA LOREN
KRIJSTE LIEVER DE HELE BUURT BIJ ELKAAR OP HET WITTE DOEK

BRIEF AAN DE TEKENLERAAR L.

Is het je wel eens opgevallen; die Franse actrices huilen geluidloos in de film, niet zoals Sophia
Loren die vreselijk te keer gaat als ze op d’r tramontane is getrapt en zo stelpen zij hun zoute
tranen in een geborduurd kanten zakdoekje waarmee ze eerst je dingeling hebben af gedept
anders gaat het zo ruiken in het appartement als je net bent klaar gekomen, zoals met mijn
streng griffermeerde minnares Els dat in de mid sixties altijd deed op fijn gristelijke basis en
dan ging ze met de trein naar huis. Tijdens die rit zat ze dan met dat doordrenkte zakdoekje
tegen haar neus gedrukt om de herinnering levendig te houden.
Ik zeg daar op : Haal op je wekker, snot smaakt lekker !Het rook naar kastanjebloesem hield ze
vol en dat de externe secretie naar kastanje bloesem rook was gezond zaad. En geen sloom
zaad, want dan word ik vreselijk kwaad!
Ware liefde jongen, daar kun jij nog een punt aan zuigen met je halve dozijn seksjuwelen
afwijkingen (volgens Kitty) , maar die Duitse mokkuls waar jij op viel huilen als hyenas tegen de
volle maan als ze klaar komen, dus geeft het allemaal niks, zei mij eens een Anglicaan, dus
gaan met die banaan. Sex zonder geluid is slechte sex. Ik houd van een echte, ervaren
krijsketel, die weet op welk sacraal moment ze de AAAAAAAAAH’S en OOOOOOOOOOH’S
aan haar felrood gestifte lip pen moet laten ontsnappen. Ik houd ook van zwaar
geparfumeerde, zinsverrukkende, lange en opgemaakte vrouwen zoals ..., dan kijk ik naar
niemand anders meer…dan blijf ik de snoeperige gluurder die soms ontwaakt uit zijn
winterslaap en zijn bronstkreet luidkeels doet weerklinken in de jungle van de moderne
samenleving. Onlangs nog noemde mijn enige en ware geliefde mij De Stille Klaarkomer, net
zoals De Onbekende Stille in die strip, die nooit iets zei, maar wel er op los pafte met zijn Colts.
Misschien ben ik ook wel Stille Willy, uit die vaderlandse smartlap.
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