"passende vrienden?"

Even ter verduidelijking: een vrouwelijke kennis van mij heeft een vriend, die wel gezellig is, maar zich,
ondanks heel duidelijke verzoeken van haar kant, niet wast...hij stinkt en zijn huis ook. Nu wil ze hem dit
duidelijk maken door een verhaaltje van mij...

Lydia Libelle zit vergenoegd in haar kraakheldere flatje achter een glaasje honingwijn. Ze snuift met haar
delicate neusje de heerlijke geur van verse bijenwas op. Ze is net klaar met poetsen en kan genieten van
de frisse lucht. Ze heeft de raampjes opengezet en de voorjaarsbries brengt beloften van bloesemgeuren
en...en...wat??? Flarden vieze lucht dringen zich door de bloesemgeur heen...Lydia zucht en staat op om
de deur open te doen. Ja hoor, dáár is Karel Mestkever...een gezellige vriend, gul, gevoel voor humor, maar
die lùcht...brrrrrrrrrrrrr. Ze heeft hem al herhaaldelijk gevraagd zich éérst te douchen voor hij bij haar op
visite komt, maar ze gelooft niet dat hij ècht begrijpt wat ze bedoelt. De mestvlokjes zitten ook déze keer
nog achter zijn oren. Ze is wel eens bij hem op visite geweest, maar dàt was een ervaring! Een bedompt
hol, spinrag, rotzooi, hier en daar wat vergeten mestballetjes en dan die lùcht. Ze moet eerlijk bekennen dat
ze lang niet altijd even aardig tegen Karel is, soms stuurt ze hem gewoon weg. Maar hij komt altijd weer
terug, zo vasthoudend alsof ze een verse keutel is. Maar dat ìs ze nu eenmaal niet en ze wil het ook niet
worden. Ze is een dame, een libelle, die van schoon en fris houdt. Een libelle en een mestkever...een rare
combinatie. Zou het goed gaan? Het lijkt twijfelachtig, tenzij zij haar reukvermogen verliest en mogelijk ook
wat slechter gaat zien of tenzij híj een schone mestkever wordt, wat een contradictio in terminis is, maar...de
wonderen zijn de wereld nog niet uit...
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