"Fauna en flora zijn hier wat anders en rijker dan in Nederland"
Fauna en flora zijn hier wat anders en rijker dan in Nederland, dat is zo, dus was ik niet echt
verrast
toen een anderhalve meter grote slang zich bevond in onze huiskamer, die ik voorzichtig heb
buiten gezet. Het is inderdaad beter om op bezoek te gaan op het spreekuur van de
burgemeester en dat hebben wij dan ook gedaan. Het clichébeeld zoals je schrijft over de
daaglijkse gang van zaken hier onderschrijf ik niet. 32 graden in de zomer is normaal, verleden
jaar 42 graden is uitzonderlijk en niet erg aangenaam. Er is inderdaad wel wijn in plestik
tonnetjes die je met een beetje goede wil jerrycans zou kunnen noemen, wijn die heel geschikt
is om de voor en achter ruit van de oto mee schoon te maken of de toilet bril, maar wij nemen
de wat betere Bordeaux wijnen die hier de helft goed koper zijn dan in het vaderland. Het is
niet onze gewoonte overdag te slapen zo als je veronderstelt in je mail en Le Matin is hier niet
verkrijgbaar. Een daaglijkse of wekelijkse omgang met de notaris ambieer ik niet. Mijn
kennissen selecteer ik liever niet op status af-komst of inkomen.
Voornamelijk manvolk waar je nu mee geconfronteerd wordt? In de Viva las ik dat de bisexuele
wij ze van omgaan met de medemens zo modern is en vele wijdse perspectieven van en naar
de naaste opent en wat dies meer zij, dus… nooit geschoten, altijd mis.
Wat tieten kijken betreft kom je dus nu eindelijk niet meer aan je trekken en dat is goed, dan
kun je het allemaal fijn opzouten, daar kan het thuisfront dubbel en dwars haar voordeel mee
doen! Toch zie ik je er niet voor aan dat je tussen de middag van geilheid staat te brullen in de
dakgoot van de TEM. Johanna Schuurpoes heb ik overigens helemaal geen hekel aan en ze is
ook niet echt dom. Ze is verhuisd naar Nes, heb ik begre pen. Ik hoop niet dat ze een kale
poes heeft, anders gaat het zo tochten in de zaal. Kun jij mij daar als kenner van het Friese
artistieke veld per ommegaande over inlichten? Heeft ze haar man ook al aan de kant gedaan,
zeg je? Heel ver-standig, zouden er meer moeten doen. Vrouwen zijn gemaakt voor vrouwen,
dat blijkt uit hun bouw en min maal min is plus. Ik heb wel eens als proefballon in een mail rond
gebazuind dat ik Johanna met liefde gehuld in een leren slipje uiterst langzaam tegen het
plafond zou willen optakelen en dan genotvol haar een potje af- of opzwepen om nog veel
meer onuit-sprekelijks ontuchtigs schandaligs met komkommers en winterwortels aan haar
intiem verrichten tot ze bont en blauw zag in het vooronder in haar kajuit. Hetgeen voor haar
welzijn en mijn imago onder de geachte collegaatjes heel goed zou kunnen uitpakken. Ik ga
het op korte termijn beslist met haar onder vier ogen bespreken en dan meteen voorstel me
met haar te gaan verloven.
Er moet wel een fotograaf van de L.C. bij aanwezig zijn voor de nieuwswaar de. Een beetje
martelen moet kunnen! Hoofdredacteur Rimmer “reetlikker” Muller en die import mof Asing
Walthaus van de Leeuwarder Courant zouden er terecht heel wat slechter af komen in mijn
optiek. Zij worden per decreet verplicht te bungeejumpen met het elastieken koord enkele
malen om zullie d’r zieke ballen gewikkeld, dan zou ik ze het liefst met mijn leren lieslaarzen de
gulden sporen geven en homeries lachend de balustrade van de Eiffeltoren van de eerste
verdieping (of als het niet amnders kan dan mar De Oldehove) met een gesprongen dubbele
karate trap willen aftrappen, dan komt het allemaal van zelf goed. Of niet! Gertut Tothebel, die
verkeerd uitgepakte, schele, kinloze, geborneerde trollenhoedster van Galerie Bloemrijk
Wantrouwen uit Oudkerk is gewoon veel te lelijk en te vet om me aan te gaan vergrijpen, ook al
zou ik geld toe krijgen, dan doe ik het nog niet. Ik wil het exclusief houden. Bovendien past

haar lingerie mij niet en dan hoef ik al niet meer! Je ziet; er is nog veel werk aan de artistieke
winkel te ver richten. Ook in Friesland, onder die artistieke, geile boter duimpjes! Met hart.
Groet en nog steeds geen twijfelachtige serostatus dankzij een zere geoznde levenswijze.
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