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Ik schrijf dus ik ben. Ik kan geen andere reden

ter verantwoording inroepen.

Alles is maar wat het is. Ik ga die “maar” eens 

ter verantwoording roepen. Heb wel niet het 

geld om een advocaat te betalen. Zou ik hier-  

voor misschien mijn verzekering rechtsbijstand

kunnen inroepen? Ben zo rijk als de zee diep 

is, maar dan wel op de plek waar je kan 

pootjebaden.

Geldt de suikertaks trouwens ook als je een 

sugar daddy zou willen nemen? Van mijn bank 

zal ik ook niet rijk worden. Mijn bank deelt 

balpennen uit. Dat is het zo ongeveer.

Ik zet een punt achter een zin. Om een punt te

maken. 

Iets zinnigs van een zin maken, dat is wel de 

opdracht. En eenmaal ik op dreef ben, krijg je 

mij de laan niet meer uit.

Ik ben ooit eens gesplit, de reünie was tof. Ik 

en mijn zelfvertrouwen waren heel blij elkaar 

nog eens te ontmoeten. We missen elkaar als 

we weer eens gescheiden moeten leven. Het 

weerzien wordt meestal in besloten kring en 

soms uitbundig gevierd.
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Natuurlijk houd ik van u, het spijtige is het 

volgende: “Love hurts.” Recht uit een lied 

gegrepen.

Ik had mijn eigen katten te geselen. Gaia 

kwam tussenbeide.

Wat lekker is. Spaghetti met een tomaten- 

saus van cayennepeper en room.

Als ik de wereld op zijn kop kan zetten, kan ik 

dat ook met de voedingsdriehoek. En de vlees-

vervangers vervang ik al sinds jaar en dag 

door steak.

Wat ook niet te versmaden is, is kunnen 

slapen. Wat mooi zou zijn: jij die me wiegt 

tussen tederheid en slaap en ik die met 

vlokken morgen op wollen voeten ontwaak. 

Een flanellen pyjama is hierbij aan te bevelen.

Wanneer je niet kan slapen, zijn veel middelen 

gerechtvaardigd. Echter niet een kalasjnikov. 

Het is af te raden om op zijn minst humanitaire

redenen.

Ik ben dan ook een vroege vogel en niet voor 

de kat en niet van de poes. Blij zijn met een 

dode mus, dat kunnen katten.

Alhoewel, wanneer ik vroeg opsta, hoeven ze 

zelf niet op rooftocht te gaan. Zij krijgen eten 

en ik krijg kopjes. Daarna schenk ik mezelf nog

een kopje … koffie. 
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