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Marc Kregting

Er zijn uitvluchten. Winkel je bijvoorbeeld graag?
Pak dan het beurtbalkje, trek het naar je toe en val
in de oneindigheid die nu heet. Fijn dat het brandt?
Het Oude Testament had Harry Potter omgelegd.
Of ben je de aap die eet met lange tenen, de ezel
met gps, de buikslaper met de verroeste caddie?
Shit happens, daar ben je bij en kijk je naar. Dit
houd je buiten de pers? Het is om ons vrije woord
niet uit te besteden. Terwijl aan de pits een gloed
zonder permissie waart hoest de poes (blasfemisch).
Dat komt haar te staan op de berisping van achter.
Smaakt dat naar een extra rondje Parijs-Camembert?
En kom je binnen? ‘Tolerantie is voorwaardelijke,
omzichtige, angstvallige gastvrijheid’, zegt Jacques.

Marc Kregting (1965) schreef tien boeken, waaronder De leliering (2003), Dood vogeltje
(2006) en Zoem! (2009). Hij blogt op dehoningpot.blogspot.com.
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