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Robert van Ruyssevelt

Treppenwitz
Toen relingen snotterden – je handen droog bleven, rein dacht je,
Netjes, uit zeep gesneden – de handen om halt toe te roepen.
Gaan alle vensters gelijktijdig open?
De vensters gaan gelijktijdig open.
Worden papierriemen over richels gehangen?
De papierriemen worden over de richels gehangen.
Worden vlaggen over papierriemen gehangen?
De vlaggen worden over de papierriemen gehangen.
Worden donsdekens over vlaggen gehangen?
De donsdekens worden over de vlaggen gehangen.
Zijn er kringen op de donsdekens?
Huurders hangen over de donsdekens.
Lekkende truien, ze kunnen niet drogen.
Neem een foto!
Hoe vermoeidheid verenigd moet worden.

– “ik wist het!” –
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