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En

Hekel-dicht (1973)
in
Hunkerend gevangen.

Ik heb een hekel aan (in alfabetische volgorde):
• amateur-artsen die altijd precies weten
wat je mankeert,
• antwoordapparaten,
• bazigheid,
• bepaalde soort van toiletpapier,
• blauwtjes (voor zover men die loopt),
• buitenaardse wezens in aardse films,
• bumperlikkers in het snelverkeer,
• dikdoeners,
• dwergen die hoesten,
• filmedities van mislukte films naar
populaire boeken,
• de hik,
• holle vaten,
• ijdele belovers,
• kennissen die een nieuwe eetkamer
(bankstel) hebben gekocht en je dan
uitnodigen,
• kerklatijn,
• koffieboonachtig vakantiebrons (= even
stuitend als een bleke neger),
• koninginnehapjes en pommes duchesse,
• kranten waarvan je onder het lezen eerst
pijn in je armen en daarna in je hersens
krijgt,
• letterwoorden (en sommige initialen als J.R.),
• literatuur,
• loketten met (en zonder) spreekgat,
• lookworst,
• luchtdichte verpakkingen die je alleen
met een schaar of een mes openkrijgt,
• maanlandschappen in de schilderkunst,
• meehollers, -trappers in de fitness-rage
die medelijdend je buikje bekijken,
• mensen die op ruitjespapier schrijven,

• de Mingdynastie (en nog een stuk of wat
andere dynastieën),
• muzikale showfilms, nep,
• het ootje (voor zover men daarin
genomen wordt),
• panties,
• poespas,
• regeringsmededelingen,
• in het rijtje staan en je beurt afwachten,
• rokers die met roken zijn ‘gestopt’ en
sigaretjes bietsen ,
• samenstellers van bloemlezingen die
door hun eigenzinnige of
onoordeelkundige keuze je reputatie
beschadigen,
• schrijvers die niet kunnen gemist worden
in jury’s,
• schrijvers in club- en stamcaféverband,
• schuine en andere moppentappers,
• slijmerds,
• snelcursussen,
• de spelden in een nieuw hemd,
• de straalstroom,
• tegennatuurlijke verschijnselen zoals
optimisme en vroomheid,
• tewaterlatingen (champagne hoort in een
fluit te schuimen),
• tweebenige kwallen,
• uitzendingen door derden,
• verkeersfiles,
• vieze woorden als ‘ter plekke’,
‘hartstikke’, ‘ontvetting van de
staatsuitgaven’ e.d.,
• wonderkinderen,
• zwijgende meerderheden.

Ik heb gruwelijk de pest aan (in alfabetische volgorde):
alle vormen van manipulatie,
het Atoom,
bruten,
dierenbeulen,
getuigen van Jehova en alle andere
sektariërs die je zondige ziel komen
zuiveren op het moment dat je in het
vlees zondigt,
• het Goebbelssmoeltje van Weinberger,
• -ismen (inzonderheid van arrivisme,
chauvinisme, fanatisme, fascisme,
militarisme, nationalisme. sadisme,
met uitzondering van pacifisme en
cynisme),
•
•
•
•
•

• lawaai geproduceerd door evenmensen
die het recht op vermaak opeisen
wanneer jij wil werken of een uiltje
knappen,
• leegte (vooral onder menselijke schedels),
• leuzen als ‘Gott mit uns’ en ‘In God we
trust’,
• sjacheraars met mensenlevens waar ook
ter wereld,
• stierengevechten en stierenvechters,
• supermogendheden,
• trends en trendsetters,
• de zuignappen van het Belgisch
ministerie van Financiën.

Maar er blijft nog genoeg over om te koesteren en van te houden



Hier past het

Hekel-dicht

Ik heb een hekel aan het lijden
dat geleerden uit plutonium bereiden
en verkopen aan cyclopen in het Pentagon.

Ik heb een hekel aan wat ruikt
naar zedigheid en afgemeten middelmaat
in deze zondagsnatie zonder ruggegraat.

Ik heb een hekel aan geweld
dat onverschrokken kleine burgers bijt
en laffe generaals verheft tot held.

Ik heb een hekel aan geluk
dat tegen korting koopbaar is
en afbetaalbaar in termijnen.

Ik heb een hekel aan de kraten
Pluto, Techno, Buro en Aristo,
en hun hooggezeten neven de magnaten.

Ik heb een hekel aan de burger
met gestrikte veters en bezwete reet
die Jezus mint en medeburgers vreet.

Ik heb een hekel aan de mandarijnen
met hun ingebouwde drang naar wetenschap
en een fluwelen kraag in hun geweten.

Ik heb een hekel aan gezag
dat mensen nummert en codificeert,
dat slaven maakt en vrijheid proclameert.

Ik heb een hekel aan wat bomt
als holle vaten in de lege magazijnen
van dit land vol ingebeelde puriteinen.

Ik heb een hekel aan geweest,
want Gisteren is een vergeelde krant
en Morgen altijd weer ‘’t beloofde land.



