Begrensd door de eigen beperkingen, is dit de extase van mijn

eigenste banale algemeenheden. Absoluut niets meer dan een

mezelf uitsmeren over ouwe koek. Vertwijfeld hol ik het tijdelijk

wisselvallige achterna, en verlies me in voorbijvliegende gedachten.

perfectie is net zo sexy als een vals gebit.

Er is geen zoeken naar een hoger doel. Geen ‘chamber of conscious
ness’. Geen grootse pijn-van-het-zijn, geen hogere-beste-uiterste,

geen kerktoren- noch heimatromantiek. Dit is niets meer dan een
dooie rat in een val. Het troosteloze van de gemummificeerde

realiteit. De voltooid geleden tijd. Het doorkomen van de realiteit.
Het strompelen op korte beentjes. Vliegen met te korte vleugels.
Even bekruipt me het idee dat we met z’n allen op een immens
cruiseschip zitten ... Helaas, helaas, is ook deze aardse Titanic
zinkende  ! Niettemin en desondanks gaat het feest in volle
hevigheid door.
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ik wou beginnen met iets grappigs... Wanneer je deze
‘ik wou’ leest, weet je het al  : ‘daar komt niets van in huis’ ...

De bedoeling was om van start te gaan met een grappige anekdote,
persoonlijk tegelijk, om de toon te zetten ... maar nee ...

toch wil ik beginnen met iets grappigs En toch, tóch,

bedenk ik plots, heb ik een vrij grappige – en vrijblijvende –
anekdote, om lichtvoetig van start te gaan.

Ik realiseer me daarbij dat een komische situatie onderhevig is

Ik woonde toen in Montpellier. Een Amerikaanse professor –

ervaren. Wat we als geestig zien is, of ten koste van anderen,

gemaakt, en zijn vrouw hadden me uitgenodigd op een avond

aan de paradox waarbij het grappige tegelijk als pijnlijk wordt

of het is een persoonlijke pijnlijke ervaring die met het verstrijken
van de jaren een zekere vermakelijke invulling heeft gekregen.

Grappig én pijnlijk. Grappig én confronterend. Omstandigheden
waarin wijzelf, of anderen, te kijk staan. De eigen pijnlijke

momenten en belevenissen kleuren we na verloop van tijd met
humor in, om de pijn te verzachten, om de nodige afstand te

houden, om tot de nodige zelfspot en zelfrelativering te komen.
Is stotteren grappig ? Is iets doms zeggen grappig ? Is niet

opgewassen zijn tegen wat er gebeurt grappig ? ... Bij een grappige
situatie is er altijd iemand die er slecht uitkomt, waar de spot mee
wordt gedreven.

gastlector aan de universiteit aldaar, met wie ik kennis had

voor een gezellig etentje en dito conversatie. Na een aperitief met
chips en nootjes komt het eten op tafel  : brood, gekookte ham,
boter en repen melkchocolade. Ietwat onwennig, aarzelend
afwachtend, de boterham met boter en ham belegd.

‘Enjoy your meal’. Bewust de tijd rekkend neem ik een hap

uit mijn belegde boterham, net een fractie nadat zij er in bijten.
Hun handen reiken naar de chocolade. Knak  ! En jawel ...

dit wordt blijkbaar samen gegeten in Amerika, of althans in
de streek waar zij vandaan komen.

Was het de combinatie van smaken of was het toeval,
ik ben die avond onwel geworden ...

‘Ik wou beginnen met iets pijnlijks ...’
Nee, toch niet.
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dwarsliggers

express-bedenkingen

Ik ben een pessimist,

Bij rechtlijnig denken

...

...

Nationalisme is een populaire vorm van egoïsme.

Na het onthaasten dient al snel

en daar ben ik heel tevreden bij.

...
Mijn breinactiviteit verwatert bijwijlen
in een zeurderige brein-ach-tiviteit.
...
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gaat men makkelijk uit de bocht.

het ontergeren te volgen.
...

Vroeger waren jongeren zelfbewust,
nu zijn ze vooral selfie-bewust.
...
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jagerslatijn
Wanneer de jager over ecologie preekt,
dieren vrees voor uw vel.
...
Mensen worden geslachtsrijp,

dieren meestal enkel slachtrijp.
...
Tout chasseur sachant chasser sans son chien
n’est toujours qu’un assassin acharné.
...
Een jager zei me ooit

qui va à la chasse Wie de voorzichtigheid betracht doet er

best aan om jagers met de grootste argwaan te benaderen.

Personen die met wapens rondzeulen – schietgraag alert, speurend
naar een prooi – zijn immers te beschouwen als niet helemaal

sporend. Zo ook hun filosofische instelling, waarbij ze stellen het
evenwicht in de natuur te betrachten ...

Wat zal er gebeuren, denk je, wanneer deze voorvechters van het
natuurlijke evenwicht der soorten tot het besef komen dat de

grootste factor van onevenwicht in dit verband, de overpopulatie
van de mens is ?

Een verademing zou het zijn indien ze in deze flits van helderheid
het geweer op zichzelf richten. Maar wat als ze, het goede doel
voor ogen, al moordend door de straten trekken ?

Kan men het hen ten kwade duiden dat ze uitermate consequent
zijn met zichzelf ?

‘Voor een lekker stuk wild zou ik een moord doen’
Tja ...
...
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zelfbedenkelijk Dat ik deze tekstjes schrijf is ontegenzeggelijk

zelfbespiegeling Mijn ego is een vis die kringetjes zwemt in de

een zekere mate van zelfgenoegzaamheid.

die zonder verpinken over alles en iedereen een instantmening

te wijten aan een vorm van loslippige ijdelheid in samenhang met

Dat ik deze tekstjes even later vlot weer schrap pleit dan weer
voor mijn kritisch zelfbewustzijn.

Mijn zelfvoldane lankmoedigheid evenwel weerhoudt me ervan
om dit alles voor eens en altijd in zijn totaliteit de vergetelheid
in te werpen ...

vijver van zijn gelijkhebberige betweterij. Het is de grote beoordeler
heeft, zo niet geeft.

Hij mijdt het zichzelf in vraag te stellen, is vlug gekwetst, verbolgen
of gestoord. Het is een gelijkhebberige zelfbespiegelaar, een

verneukte egotripper, een verongelijkte zelfstreler. Het is een met
lange tenen behepte zagevent, een lichtgeraakte janker.

Hij probeert mij te zijn, hij zit in mijn hoofd en fluistert zoet

gevooisde melodieën. Het is een betweterige woekerplant die ik

voed met mijn gekwetstheid, bemoeizucht en beoordelingsdrang.

Ik spiegel me aan zijn irreële onwaarheden over hoe ik ben en wat
ik denk.

Zelfkennis is een pad dat over doornen voert...
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de tijd en het leven
Het wegsmelten van de tijd.

De rimpeling van de aftakeling.

De verzieking van de celstructuren.
De aftakelende werkelijkheid.

schijn bedriegt vooral zichzelf.

De verrimpelende overrompeling.
Het uitdijen van de leegte.

Het versmelten tot slijmsporen.
Tot het ultieme excrement.

Oplossen in de grote slijmsoep.

Terug naar de monding van de tijd.

Verworden tot slaphartige vertwijfeling.

Wegdeemsteren in weekhartig zelfmedelijden.

16

17

kort gedacht
Belgen zijn uitermate goed onderlegd in splitstechnologie.
...
Van kruisvaarders zijn we verworden tot cruisevaarders.
Reisbureaus varen er wel bij.
...

je suis, donc je slaque* Slakken zijn recurrent in de krabbels

die ik onbewust neerpen op losse papiertjes. Misschien staan ze wel
symbool voor mijn scolioserug  ? Of zijn ze de metafysische uiting
van mijn angst voor traagheid en aftakeling ? Of voor geestelijke
impotentie  ? Of voor het in mezelf gekeerd zijn, mijn foetale
samentrekking in de knusse beschermende bolster van deze
‘monologues intérieurs’.

Meer vragen dan uitleg, zoals gewoonlijk.

En niets geruststellends, dat is alvast duidelijk.

Onlangs schoot me een gedachte door het hoofd.
Evenwel zonder schade aan te richten.
...
De ‘Playboy’ kan best in het nederlands omgezet worden
als de ‘Speelvogel’.

In deze gedachte worden vrouwen beschouwd als vogelnesten.
...

* Slaque  : Adjectif courant dans le langage populaire québécois, emprunté à
l’anglais ‘slack’, il peut définir  : [1] le caractère de ce qui est détendu, permissif
(ex   : t’as le prof le plus slaque de l’école…) ; [2] un jeu ou du relâchement
dans un mécanisme (ex  : y’a un slaque dans la courroie de l’alternateur) ;
[3] un ralentissement (ex  : l’équipe connaît un slaque ces temps-ci).
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leçon de français
Ne dites pas ‘Je fais du kung-fu’,
dites ‘Je fais le con fou’.

het beste-gevoel Competitiedrift onder mannen is als heel

normaal te beschouwen. De eerste willen zijn, de best presterende,
de meest bezittende. Het heeft alles te maken met de aangeboren
drift die te benoemen valt als het spermatozoïde-effect.

...

overtuigd Wie een moord pleegt handelt vaak in een vlaag van

Ne dites pas ‘Je me sens coupable’,

vlaag van gezinsverbijstering.

dites ‘Je sens le coupable’.
...

Ne dites pas ‘Des instantanés’,

dites plutôt ‘Des instants tannés’.
...

zinsverbijstering. Zo handelt degene die zijn gezin uitmoordt in een

c’est la vie Ik las deze ochtend in een brochure : ‘LEEF NU !’
en dacht « wat een dooddoener !»

tegenvaller Ze was stralend mooi en uitdagend sexy.

Hij deed er alles aan om haar te bevallen ... helaas was ze al geringd.

Ne dites pas ‘Les fleurs du mal’

dites plutôt ‘Un bouquet de pensées’.
...
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