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IK BEN EEN ZIELENPIET
Sinds mijn geestesdokter – geen lacaniaanse psychoanalyticus maar
een gestalttherapeut – ten prooi is gevallen aan een burn-out, gaat
het van kwaad tot erger met mij. De dag begin ik steevast met het
nuttigen van een drietal glazen rioja, waarin ik om wie weet welke
reden enkele kruimels szechuanpeper gedropt heb, en tegen de middag
aan ben ik dan ook gegarandeerd flink in de lorum.
Daarna, teneinde te ontnuchteren, bereid ik een gerecht dat deels
uit falafel, deels uit pâté de foie gras en deels uit pateekes
bestaat, en ik begin onmiddellijk te dikkedakken dat het een aard
heeft, tot ik ten slotte ben verzadigd en mij lui en languissant
uitstrek op mijn bordeauxrode chaise longue.
Bij tijd en wijle dagdroom ik dan een vrij korte stonde – ik ben ten
enenmale een romanticus – en stel ik mij bijgevolg voor dat ik in de
een of andere negentiende-eeuwse periode met een winchester onder de
arm door staten als Mississippi, Missouri of Tennessee struin, maar
het geschiedt vanzelfsprekend ook dat ik mij in stede daarvan
voetstoots omhelsd weet door de sympathieke Morpheus en het ermee
eindigt dat ik uren later word gewekt door het schabouwelijke, ZuidCalifornische stonerrockgeweld dat uit de boxen van de buren komt
gebast.
Ach, wat een bloedhekel heb ik toch aan die allesbehalve
poeteloerige, amelodieuze, vaak op StuBru te horen pokkenherrie van
zich muzikant noemende patjakkers en prolurken. Van de weeromstuit
barst ik op mijn beurt elke keer weer als de wiedeweerga uit in zeer
malicieus gezang en roep ik meer bepaald luidkeels: ‘Ollekebolleke,
rubisolleke, ollekebolleke knol!’ Of ik declameer gewoon op
volleborstvolume een paar passages boordevol lapalissades uit mijn
cursusboek aangaande zakelijk schrijven.
Mijn dagsluiting bestaat er telkens in, kortom, dat ik tot OnzeLieve-Vrouw bid en Jezus’ moeder verzoek te zorgen voor een spetsnel
herstel van mijn geëerde zielknijper.

