"UniSeks"
Zondag, tijdens mijn wielrenrondje, kwam ik een ouder stel tegen op elektrische fietsen. Ze droegen exact
dezelfde trainingspakken en hier bovenop (letterlijk en figuurlijk) dezelfde zwarte petjes. Verder hadden ze
allebei kort grijs haar en ik dacht; dit is echte liefde en dit wil ik later ook! Mijn grote voorbeeld en voorland.
De wereld draait alleen om hun samenzijn en ze hebben schijt aan iedereen. Lekker samen een rondje
fietsen en af en toe opsteken in een of andere fokking theetuin. Na het kiezen uit 150 smaken thee, zitten
we zwijgend, zonder enig opgelaten gevoel tegenover elkaar, op zo’n gietijzeren tuinstoel met een biscuitje
in onze klauwen. Liever nog gaan we naar onze kinderen en kleinkinderen, maar daar mogen we niet meer
komen. Ze schamen zich dood en dat wij steeds klef aan elkaar zitten vinden ze goor. Onderweg maken we
veel selfies om op de sociale media te posten. We krijgen nooit likes, maar we zijn zo vol van onszelf en
elkaar, dat we dit frequent blijven doen. Heel soms, als het gras wat hoger staat, stappen we van onze
fietsen af en lopen een weiland in. We gaan dan op onze rug liggen om te kijken naar de wolken. Ook
trokken we een keer onze pakjes uit, als gevolg van het immer in ons brandende dierlijke instinct tot
voortplanting, om te rollebollen in het veld. Per ongeluk trokken we daarna elkaars tenue aan en werd onze
verschijning nog kolderieker. Maar….., het is nog niet zover. We hebben noch elektrische fietsen, noch
dezelfde tenues. Maar lang zal dit niet meer duren. Precies vandaag zijn we al 30 jaar onderweg met onze
relatie en ons geduld zal beloond worden. Onze liefde wordt roestiger, strammer, vervreemder, gênanter,
maar het vuur wordt hoger, feller en heter tot we hierin opgaan.
Eeuwige Liefde
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