"Leuke dingen voor de mensen "
Ik bleef vriendelijk met haar praten en zei dat ik net als haar ook een beetje “in de war was
omdat ik bij het sociaal werk en de GGZ liep” en dat ik het was geweest die die bebloede
konijnenpoten met een hondendrol er bij per ongeluk in de bus van haar opvanghuis had
geflikkerd ondanks mijn staatverbod en ook opdracht had gekregen van God om bij haar de
ramen in te gaan gooien, een brandbom naar binnen te werpen, als ze het nog een keer zou
wagen in mijn straat ( ik noemde de naam die eigenlijk geheim moet blijven, de Palestrina
straat) een auto te gaan bekrassen en dat ik al een emmer met grote stenen klaar had staan,
echte kasseien die ik in Antwerpen uit de grond had getrokken om een optocht van Vlaams
Belang te torpederen en ik vanuit het Zoenvis park ( zij keek op het park uit) met gemak haar
ramen zou kunnen in kegelen op de 1e verdieping en nog een doos steelhandgranaten had
liggen uit de tijd dat ik bij de SS diende als jonge Holzhackerbube. Het was niet helemaal waar,
maar het klonk heel goed.Ja, ja , gek of niet gek, maar ze begon te jammeren, dat ik dat niet
moest doen en zo en heb ik op gehangen maar NOOIT later enige vorm van kras meer kunnen
aantreffen in de buurt, dus zo gek zijn sommigen ook weer niet en zo kan je het ook
aanpakken toch ?Die klootzak van een psychologiater wilde immers toch ook niks ondernemen
verder? Soms moet je eigen rechter spelen in het leven toch ? En als ze niet horen willen
moeten ze maar voelen, dan kwak je een kassei van een meter afstand recht in iemand zijn
bek! Tja zijn leuke dingen voor de mensen zou die rare kunstschilder Fred van der Wal
zeggen, maar die is zo gestoord als een ui, d aar moet je echt voor uitkijken."Ik woon gewoon
bij die man in zijn hoofd", zei fotograaf Bulletje Bonestaakstalker onlangs nog langs nog tegen
mijn zeer goede vriendin Ibis Nedlon."Dan moet hij maar flink wat huur vragen", zei Isis snedig,
zoals altijd.
"Zijn hele AOW is dan naar de kloten, want ik ben een behoorlijke huisjesmelker, die de
huurder uitmergelt, dat deed ik al toen ik kamers verhuurde in Leeuwarden aan studenten, die
trouwens mijn post openden en dan vaak een foto met han,dtekening ingesloten vonden van
mijzelf in bustehouder, jarretelgordel, tangaslipje, nylons of in een onderjurk, mijn favoriete
dracht voor zon en feestdagen."En zijn kleine pensioentje is dan ook gelijk op vooor de
servicekosten!" voegde ik er aan toe n viel huilend van het lachen in de armen van Ibis. Wie
niet voor ons was, die was tegen en zou het weten, die gingen we gewoon en potje stalken!De
mensen nemen vaak alles maar aan van zo een dokter ofwel de overheid en dat moet je nooit
doen. Okee, je mot niks afslaan behalve as vliegen en muggen, die gore uitzuigers, maar voor
de rest mot je alles accepteren wat op je afkomt. Vrede op aarde? Zo lang je een granaat maar
hoort fluiten weet je dat je goed zit en dat ie bij de buurman naar binnen vliegt.
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