Waar was de man met de hoed op 19 april?
… veel te laat wakker. En dat geeft niks. Het zijn van die zeldzame keren dat ik al
om 07:00 naast mijn bed viel. Het is eerlijk waar. Ik hoefde niet te plassen, er
was geen noodzaak, ik viel gewoon naast mijn bed. Meneertje merel had zijn lied al
om 05:30 gezongen en verhuisde voorzichtig naar het volledige domein van de zang:
allemaal gehoord. De buurtjes zijn nog lang niet wakker en de groenteboer, met
aanhangwagen is pas rond 10:30. De straat is gewoon de straat en ik viel in feite
gewoon uit mijn bed.
Uitgeslapen zoals dat heet. Ik kan echt stinkend in mijn bed liggen, maar dat wordt
het niet vandaag; op deze 19 april. Vandaag viel ik uit mijn bed. Vroeg en klaar
wakker. Nog een keer omdraaien gaat het niet worden. Ook al wordt het een warme
dag. Een warme dag is voor mij zó bedreigend dat ik liever de avond afwacht in mijn
bed achter de beschermende gordijnen. Maar ik viel gewoon uit mijn bed. ( niet
letterlijk – maar figuurlijk – ik was klaar met slapen )
Ik had de droom uitgedroomd en was klaar om op te staan. Ondanks de aanstormende
verwachting van 25 graden: en misschien wel méér. Alle hands aan dek. Gelukkig heb
ik altijd iets verfrissends op het nachtkastje staan; zelfs biers; ook vruchtensap.
Maar zoals dat gaat als je uit je bed valt: het trok me niet aan. Ik hoefde niet
eens te plassen: ik was gewoon klaar met slapen. Ik moet eruit en koffie maken: met
de vertrouwde machine van al zoveel jaren.
Dat is een bijzondere ervaring, u zult het ook weleens hebben. Gewoon klaar zijn
met slapen. Dromen klinken nog na, de nieuwe dag is immanent. Maar alles en
iedereen slaapt nog. Een bijzonder moment in het leven.
Nog voor dat ik het goed in de gaten had was ik al een mooie koffie aan het
brouwen. Zo’n moderne machine die ik al 16 jaar heb. Trouwe bondgenoot in het
opstaan. De bus koffie openmakend, de geur alleen al, de wereld is mooi vandaag. De
machine deed het goede werk terwijl meneertje Merel in de tuin nog eens een lied
zong.
Meneertje merel zit dan op de hoek van de tafel in de tuin. Ik kan dat zien,
terwijl mijn koffie machine het eerste godenvocht brouwt in het daarvoor bestemde
kopje. Trots die meneertje merel. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij meer dan eens
is opgevallen. Als het brommende koffie apparaat de koffie maakt: lijkt het wel
alsof meneertje merel de dag nóg beter aanpakt. Op de punt van de bijna vergeten
tafel in de tuin. Zie je wel: niet elke dag bromt het monster van de koffie: maar
deze dag wél. Niet elke dag klinkt het gebrom van dat monster: maar als het monster
bromt: dán zing ik op de hoek van de vergeten tafel in de tuin het hoogste lied.
Ook merels kunnen soms naast hun bed vallen. Het is echt waar.
Het is geweldig om te zien hoe meneertje merel nog eens het hooglied van de ochtend
overdoet omdat ik naast mijn bed ben gevallen en koffie bromt uit mijn vertouwde
machine. Het lijkt wel alsof we samen nog eens moeten denken over de aanstormende
hele warme dag. Het wordt wel méér dan 25 vandaag. Op deze 19 april.
Gelukkig heeft de tuin ook een vijverding: stromend water vanaf 2014. Altijd goed.
Daar heb ik veel moeite in gestoken.
Een stromend ding, een ingegraven cementkuip. Diep ingegraven, met leisteen.
Inmiddels prachtig overgroeid aan de randen. Zo goed neergelegd dat het in de
winter niet bevriest, in de zomer niet uitdroogt. Zelfs het kleine spul, de kleine
vogeltjes, kunnen drinken. Op die ogenschijnlijk argeloos geplaatste leisteen aan
het water oppervlak. Beschermend in het groen. Plassend doet het water. Mooi water,
daar durf ik zelfs van te drinken.
De koffie is klaar, zoals dat hoort, vakkundig roeren onder het schuim. Dat is echt
vakkunde: goed geroerd, geeft de beste koffie. Onder het schuim, verkeerd geroerd =
geen smaak. Het is echt waar: precies dat roeren onder het schuim voor een mooie
smaak. Net als meneertje merel. Het goede lied op de hoek van de vergeten tafel in
de tuin. Ik hoef u niet uit te leggen dat de koffie smaakte, een godsgeschenk.
Heerlijk, de dag dient zich aan. Wat gaan we doen vandaag?
U zult het wel begrijpen:
Vooral die man met de hoed en zijn mooie praatjes laten we vandaag zo lang mogelijk
uitslapen. Even geen gelul vandaag. Die gaan we voorlopig niet wakker maken: dat is
beter. Eerst nog een was in de volle zon vandaag. Het wordt immers meer dan 25.
Was te drogen hangen in de buitenlucht daar kun je zo van genieten. Met het
binnenhalen en opvouwen kan ik dat niet laten: even ruiken: wauw: heerlijk: bijna
als koffie op deze morgen. De was is weer thuis.
Met de tweede kop koffie had ik het droogrek al op de plaats. De machine draaide
1400 toeren, bijna klaar. 2e was, ik was echt vroeg wakker.
Laat die man met de hoed maar lekker in z’n bed stinken. Die maken we voorlopig
niet wakker. Da’s beter. Meneertje merel keurt het goed met het lied op de rand van
de vergeten tafel in de tuin. Blijft gewoon zitten, zelfs als ik de theedoeken
uitsla en opvouw. Mooie dag: die 19 april. Het begon goed toen ik uit mijn bed
viel. Echt waar.
… maar, het wordt vervolgd … man met hoed wordt wakker.
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