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Marc Kregting

Kun je de eerste zestig jaar toevallig je best doen?
Kees zegt: ‘De wereld: Europa’s schepping’. Dus als
ontvoering een dubbelepunt wil, dan zijn rug op?
Het is niet meer nee. Vraagt dat om een kapitale
blunder? Beleg je boterham met tevredenheid en
vreet hem op met een mening. Eigen vork eerst.
Maar indien je Bimbo zegt, bedoel je… Bimbo?
Of ben je de stinkende nummer negen? Waar is het
dat je hersens het zweet niet krijgen uit hun reet.
De samoem wenst vergeten dat men als, bordjes
garneren meta die geen sop van de vlakte veelt.
Maar zegt Kees ook: ‘het anders eendere: de wereld
het onspreekbare is het tegenovergestelde tegenoverliggende gelijke’? Dan laat god een droge wind.

Marc Kregting (1965) publiceerde tien boeken, waarvan Zoem! Evoluties (2009) het recentste is.
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