"Buren"
Sinds een half jaar hebben wij nieuwe buren en ja hoor, hun gras is veel groener dan de onze.
Sterker nog; wij hebben helemaal geen gras. Wel hebben wij een grote, hoge boom, die veel wind
vangt. Zoveel wind, dat de blaadjes deze herfst van de takken vallen en ook op dat (irritant) heule
groene gras van de buren. Nadat de buurman eerder al geklaagd heeft over de wortels in zijn tuin van
onze boom, zijn deze blaadjes voor hem de druppel. Dit, terwijl onze relatie eerst n...og van een leien
dakkie liep, tot aan de deur plat. Zelfs een schuttingdeel hebben we opgeofferd om de contacten te
vergemakkelijken. Dat de buurman iedere twee weken op mijn favoriete plek op ons bankstel gaat
zitten om Formule 1 te kijken en mijn biervoorraad doet slinken, begint inmiddels ook aardig te
schuren. Tijdens hun enorme verbouwing van de afgelopen maanden, had ik al intensief contact met
de Rijdende Rechter. Zoveel contact dat zowel de buurman als ik, deze rechter alleen met “Rijdende”
betitelen. Afgelopen week escaleerde de boel door het verwijt van mijn buurman dat ik zijn klikobak
had laten staan in de straat. Uit pure nijd gooide hij twee volle vuilniszakken over de schutting in mijn
tuin. Beetje vreemd, want hij kon deze ook gewoon op ons terras zetten……Een ander probleem is
dat onze buurvrouw ieder moment kan bevallen. Om geluidsoverlast te voorkomen heb ik indertijd
aan mijn vrouw beloofd (voor de goede relationele vrede) om een hoge geluidsdichte muur te laten
plaatsen en door de buren te laten betalen. Onhaalbaar natuurlijk, maar gelukkig staat mijn vrouw, om
onverklaarbare redenen, nog steeds achter me. Beter een goede buur dan een verre vriend? Geef mij
die “verre” maar. Is dit verhaal echt waar? Nee. Alleen de leuke grappige dingen. De stomme niet.
Nog niet….
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