Waar was de man met de hoed vandaag ?
20 november, 2016
Vandaag, was de man met de hoed helemaal nergens.
Immers, wandelen hoort bij de man met de hoed.
“ … goed vliegerweer, is de uitdrukking van enige wind rondom … “
Stormachtig, zouden mensen kunnen zeggen.
Zoals Paul van Vliet, te vinden op dat onvolpraezen internet:
Over de zee, die genoeg heeft van het stormen.
De zee die zich nog weleens krachtachtig druk maakt en stormt op de dijken.
De zee die weleens weer zou willen “ kabbelen “
De harde wind, en met rotweer: “te gaan fietsen, --met dat kind – “
(Boudewijn de Groot)
Maar liever dàt nog. Dan het bord voor de kop.
…
Tja, zo gaan die dingen.
“ waar was de man met de hoed vandaag, op 20 november ? “
Tot schaamte, ende vermaeck:
Bloots-hoofsch:
Zonder hoed.
In rotweer en harde wind:
Het is immers goed vliegerweer: maar slecht voor een hoed op het hoofd.
Alles in boodschappenmand was goed.
Pijpjes bier, roomboter en een blikje mosterd poeder.
Man met hoed maakt ruime smaken.
Tot vermaeck en ruime schaamte.
Uitjes klein; verse knoflook en een beetje mosterd poeder.
Gemengd met klassieke mayonaise.
Een beetje koriander ook, smaken verhullen zich nooit.
Heerlijk: met die harde wind buiten, een prachtige maaltijd van shoarma, ongedesemd brood en
de smaak van knoflooksaus.
- zelf samengesteld: het verdient verbetering, maar we zijn op weg.
Vandaag was de man, met zonder hoed, in veel te harde wind.
“ … het was immers goed vlieger weer …”
Boodschappen doen, terwijl het goed vlieger weer is.
Vliegeren, dat is zoiets als papier, lijm en touw.
Opzetten, met de wind mee …
Een vlieger, dat is met de wind mee en een lang touw.
Dun touw, een draadje. Een raam van papier met de wind.
Een mooie vlieger, die klimt met de wind.
Dat is het beste van een avontuur: om een vlieger te maken.
Ieder kind heeft het gedaan: soms gaan ze op.
Van kranten tot rijstpapier.
… een vlieger … met dun touw, op de wind.
Daar waait de hoed van de man weg.
Geeft niks, zolang het om vliegers gaat.
Waaien mag het, storm alom.
Zolang het over vlieger gaat.
‘ … anders zou het niet leuk zijn. “
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