
Yes! 


Eindelijk: de lente is er weer, het mooiste jaargetijde van het jaar! Merels schreeuwen hun 
geile lust van de daken, de natuur ontvouwd bladeren en bloemen als was het één grote 
pornoshow.

Wellustige stampers vol warmgeel stuifmeel lokken zoemende, moddervette hommels. 
Varens ontrollen zich als kalvertongen op zoek naar een hap mals gras. Krolse katers 
vechten in de nacht, in het zonlicht rollende poezen schurken over stoeptegels. 
Magnolia’s staan in bruid,,stooi paarden rennen in zinloze gekte door de wei. Lammeren 
zuigen kopstotend het onderste uit de kan bij hun moeder, die loopt te pronken met haar 
nog blauwbekrijte kont. In het riviertje achter mijn huis gaan eenden hysterisch tekeer.


Geen boom die op religieuze gronden zijn bloesem verhult met een doek of kap, geen 
struik in lange rokken of zwarte kousen. Geen openklappende tulp met boord of stropdas. 
Alles tiert van ongeremde schaamteloze zinnelijkheid. Het universum is een grote 
bevruchting. 


Oneindig licht en oeverloze energie, nieuw leven nieuwe plannen! De deuren open, 
spinnenwebben en tonnen overtollige materie eruit, nieuwe ruimte en beweging in iedere 
hoek. De kinderen rennen naar buiten, met een langgerekte lentekreet bestormen zij 
tuinen, plein en park. De winter heeft ze omgebouwd tot prepubers en de wereld zal het 
weten! Met nieuwe kleren en weer langere manen knallen ze de bal nog harder tegen het 
muurtje en vliegen nog hoger op de trampoline. 


En ik, 44 lentes jong, badpakklaar dankzij mijn erafgevaste vadsigheid, ik hang het 
huishouden aan de wilgen, neem ontslag op mijn werk en pluk de dag. Want ik heb het in 
de gaten! 

In juli 2011 ging Johnny dood, 86 jaar, en in november Rijk: 85. Ik heb het door! ONS 
BESTAAN HIER IS EINDIG. Als je geluk hebt, krijg je die pak ‘m beet 80 jaar, maar daarna 
struikel je onherroepelijk over een onzichtbaar koertje, gespannen door de Grote 
Beëindiger, niemand ontkomt eraan... 

Dus: pluk die dag, de hele dag, iedere dag opnieuw en vreet hem uit tot het sap over je 
kin, via je borst naar beneden loopt, tot je buik er van plakt. 

De rokjes en de korte broeken aan, vakantie van maart tot eind augustus! De terrassen 
op, de vuurkorven aan, tijd voor praatjes over de heg, fietstochten met overvloedige 
picknicks op de hei, wijn en dansen tot we erbij neervallen.


De Europese lente is aangebroken! De amandelkernen in onze hersenen zijn volvet van 
vertrouwen, de recessie smelt als sneeuw voor de zon door onze hernieuwde spilzucht 
aan heerlijkheden en schoonheid. En dit alles met liefdevolle en duurzame idealen: 
herwaardering van kunst en cultuur ter verheffing van de ziel, van de natuur als onze 
moeder en de medemens als broeder spiegel en geliefde. 


Euforische extase is geen pleonasme het is de Lente Zelf: één groot pleonastisch 
pleonasme.

Carpe Diem!


