MAAR …
Killmouski wandelde onopvallend over het zonovergoten Dennisplein.
‘Wat!? Wat is dat!? Hoe kan dat nu: onopvallend wandelen?? Doe dat eens
voor, ja? Vooruit! En zonovergoten graag, dat we het allemaal onopvallend
heel goed zien!’ tierde de docent Creatief Schrijven.
‘En nog iets… ‘ brieste hij door. ‘Wie… wie… o boeiende wie mag er dan wel op
dat zonnige Dennisplein wonen hé?! Hé, schrijvelaar? Meneer Tennis misschien? In bed met mevrouw Ace? Is het van dat, ja? Laat me niet stikken van
het lachen hé! Noem jij dat schrijven??’
‘Maar… ‘
‘En Killmouski? Killmouski!? Is dat een undercovernaam misschien? Ik noem dat
een woordspeling met snorharen. Hoe bestaat het!’
‘Maar… ‘
‘Vooruit: opnieuw. Iets anders. Schone lei. Proper doekje. Verse luier. Nieuwe
braakbal. Of zijn dat te moeilijke metaforen voor je?’
Vera verft haar teennagels rood. Negen maanden later wordt haar zoontje
Brad geboren.
‘Maar waarom in hemelsnaam toch altijd weer van die filmsternamen, verdomme! Het was eeuwenlang Jan en Jantje geblazen, en heden ten dage is ’t
van Bent en Brent en Jack en Puck en Suck en Brad en… godgenageld Bad Pritt
allemaal!’ oreerde de docent Creatief Schrijven.
‘Maar… ‘
‘Te veel tv gekeken, ja? En waarom die ellendige tegenwoordige tijd gebruiken?
Is er iets mis met de onvoltooid verleden tijd misschien? Een slechte jeugd gehad, ja? Ooit een schoothondje uit je kopje melk zien likken en nooit meer
klaargekomen met de middeleeuwen uit je leven? Is het van dat?’
‘Maar… ‘
‘En rood… rood! Wie verft nu nog haar nagels rood! Bang voor blauw, pennenridder?’
Toen hij de slaapkamer binnenkwam, rezen zijn haren te berge.
‘Zijn haren!? Zijn haren godgenageld!? Moet er in een slaapkamer godverongelukt niet iets anders te berge rijzen? Wat voor Ikea-gedoe is dat nu weer?’
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raasde de docent Creatief Schrijven.
‘Maar… ‘
‘Is dat die Killmouski met zijn snorharen weer misschien? Of ligt er een wijf in
bed met baard en snor en zes tenen aan elke poot? Zeven pillen prozac heb ik
nodig om dat proza onbeschadigd te doorstaan!’
‘Maar… ‘
‘Te veel Bouquetreeksboekjes verslonden? Is het dat? Gecontamineerd met
pulp, ja? Is dat de trend? Een nieuwe Hemingway ben je niet hé vriend. Hoeveel woorden moet ik er nog aan vuilmaken? Zou je je niet beter concentreren
op een ander aspect van de papierindustrie? Behangrollen verkopen bijvoorbeeld?’
Ter plekke afgestapt, merkten we dat de wagen met de nummerplaat CEH921
wel degelijk een purperen streep vertoonde.
‘Nu nog beter!’ brulde de docent Creatief Schrijven. ‘Afstappen!? Ter plekke
dan nog wel?? Waar zou jij anders wel afstappen, hé?’
‘Maar… ‘
‘En dan die verrekte nummerplaat!’ fulmineerde hij door. ’Een cliché als een
kathedraal met duivenstront op! De auto met nummerplaat peut-peut-peutpeut-peut-peut wordt ervan verwittigd dat zijn schroothoop verkeerd geparkeerd is en ter plekke in de weg staat! Getverdegetverdegetver!’
‘Maar… ‘
‘En dat purper dan, godgenageld! Moet je bij de paus op audiëntie misschien?
Trek dan alvast maar een bruin remspoor in je onderbroek. En naar het autokerkhof met dat lelijk wrak! Wegslepen die handel! Gezakt voor de keuring. Opnieuw!’
‘Maar ik wil niet opnieuw!’
‘Eh?’
‘Ik wil niet opnieuw. Ik zit… ‘
‘Zeg: je betaalt toch om bij te leren hé!’
‘Maar nee! Mijn… ‘
‘Wil je schrijven of wil je niet schrijven?’
‘Maar ja!’
‘Ewel dan?’
‘Politioneel schrijven.’
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‘Eh? Come again?’
‘Mijn directie schreef me in voor een cursus Politioneel Notities Nemen.’
‘Maar… ‘
‘Jaja… Vandaar die nummerplaat hé. En die slaapkamer. De rest was training.
Flikkenproza hé.’
‘Sodeju… sodeju… ‘
‘In welk lokaal gaat dat door? Als ik vragen mag?’
‘Godverdegodverdegodver… ‘
‘Niet vloeken, of ik schrijf een proces-verbaal. Dat heb ik intussen wel al onder
de knie. En in de vingers. En het is geen fictie! Ik ben in functie!’
‘Maar… ‘ stamelde de docent Creatief Schrijven verbouwereerd.
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