
Uitzicht 3 
 
Ochtend 
 
Net als iedereen zitten mijn partner en ik opgesloten met maar weinig bewegingsruimte. 
Maar juist daarom zijn we dolblij met ons comfortabele huisje met tuintje. Want de zon  
schijnt al een paar dagen volop - al voelt het koud - en lente is maximaal zichtbaar aan 
knoppen en licht groen. Er is maar een stoorzender in mijn huidig bestaan en dat is een 
veel te vroege merel die om 04.00 uur al vindt dat hij een naburig wijfje uit haar slaaptent 
mag lokken om zijn testosteron te komen proeven. De schijtlijster wekt me daarmee veel  
te vroeg uit mijn warme, alles toedekkende dubbeldikke dekbed, dwingt me met een nog 
niet volop aandringende ochtendplas het ijskoude tegelwerk op en maakt me daarmee 
in een klap klaar- en klaarwakker. 
 
Rillend, draaiend, jeukend wacht ik het echte ochtendgloren af en als BNR radio me dan om 
07.00 uur begint bij te praten over corona, ben ik meteen in de dagstand en begin ik aan de 
al jaren aan mezelf opgelegde oefeningen om stramheid het ouder wordende lichaam uit te 
jagen. De rest van het ritueel hoef ik hier niet voor u uit de doeken te doen. Dat is vrijwel 
overal hetzelfde. Alleen in deze tijd wat verder uitgerekt, want ja, waarom zou je je haasten? 
 
Ontbijttijd met KRANT.  En tussendoor met elkaar bespreken wat de plannen zijn van deze 
dag. Veel zijn dat er niet. De partner heeft wat klussen te doen en ik, ik ga aan de slag met 
papier en pen om een soort van cartoon te maken voor twee buren die nog kwetsbaarder 
zijn dan wij. Het zal een soort van "opsteker" worden. Met het woord corona als model van 
een bekende sigaar in gedachten, moet het geen al te lastige opgave zijn om er een beetje 
geinig "opstekertje" van te maken.  
 
Vlug neem ik nog even de horoscopen van ons beiden door ( doe ik anders nooit!) 
De partner: U zult in de armen vallen van een schatrijk iemand of van een armoezaaier. 
(Ja hee, zo kan ik het ook!) 
En ik:  Uw stemming is opperbest, uw lief staat achter u. (Zo lust ik er nog 10!) 
 
Wees gegroet allemaal en hoop ... dat het virus een virus krijgt. 
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