GINO d’ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

“And now for something completely different”
tragi--komisch blijspel
Een Shakespeareaans tragi
Dicht-- en dagboekverhalen vanaf een plein.
Dicht
AKTE 2 - april 2015:
Vanwege privacy worden noch het plein noch de namen voluit vermeld.
YAY, de bende is terug!
Na een winter wat eigenlijk geen winter was
want enkel een paar dagen een beetje sneeuw en ijs,
maar het was wel vaak koud, soms heel koud zelfs.
Dus bleef de bende lang weg,
tot nu dus.
Dus YAY, de bende is terug!

Bre…, tsja, ze kwam weer naar het plein
in alle staten.
Ze had onderdak gegeven aan een man,
Bre… en mannen???
en de volgende ochtend
toen ze wakker werd,
nou ja, uit haar marihuana roes ontwaakte,
merkte ze dat de man
50 Euro aan marihuana van haar had gestolen.
Zal ze ooit haar lesjes leren?
Ik denk het niet.
Helaas, want eigenlijk
is ze een heel goed mens.

Again and as so often
I saw a man bullying
his woman.
What he does not realise
is that he is more depending on her
than she on him.
Of course she likes the sex
but not at all cost.
Will men ever learn?
I doubt it.

Louche figuur.
Oh, verdomd,
zo werd ik aangesproken
door een ploeg van de VTM op mijn plein
en hun vraag was of ik wilde meewerken
aan een verborgen camera programma.
Ik vroeg: “Waarom ik?”
Ze antwoordden:
“Omdat je er zo louche uitziet.”
Ik bulderde in een schaterlach uit.
“En hoe komen jullie tot die vaststelling?”
“Ja, omdat je helemaal in het zwart bent.”
I said: “So colour does matter!”

Oye, erres basura de la calle
una señora me grite!
Jij bent straatafval.
Terwijl ik,
en sommige van mijn pleinvrienden,
naar dat café gingen om naar de wc te gaan.
Maar goed,
De bazin wilde me doorspoelen.
Y ya, yo grita,
No me grita.
En ja, schreeuwde ik
Schreeuw me niet aan.
Gelukkig was er daarna
Belicka,
een nieuwe pleinvriendin.
Maar ze vertelde me wel
dat ze mij al lang kende,
van zien.
En zie,
zo komt toch alles goed.
Ga ik nog terug naar dat café?
Ik denk het wel,
gewoon om hen te plagen.
En ik ging terug en kwam het uiteindelijk ook goed.

Dit gedicht heeft alleen zijdelings
met mijn pleingedichten te maken.
Ik had, nadat ik haar 14 jaar niet meer had gezien,
een ex liefde bereid gevonden
om mij terug te zien.
Ze kwam, ze zag en veroordeelde.
“Je bent een landloper nu
en jou levensstijl is niet de mijne
want jij loopt kriskras door de stad
en schrijft als een dakloze dichter gedichten*
terwijl ik mijn leven volledig
op een rijtje heb:
van A naar B naar C naar D en terug.
Conclusie: ik wil jou nooit meer zien
noch van je horen.
Verdwijn definitief uit mijn leven
jij dakloze!”
* Een dakloze dichter is een dichter zonder uitgever en ze verwees ook naar mijn niet-officiële
straatdichtersschap in 2014.

Verdomme,
ik zie net dat de basketpalen
worden neergehaald.
Een pleinvriend zei het al:
“Over 5 jaar is ons plein weg
en wij als honden de stad uitgejaagd.”
Maar wat overblijft nu
voor de kinderen en jongeren
(wel of niet met ‘ADHD’)
is minder dan niets.

Column.
El generallisimo liet weer eens met veel kanonnengebulder van zich horen.
Zijn stelling was en is dat er in vlaanderen geen sprake is van racisme en/of discriminatie. En als dan was dat
relatief en/of had integratie en inburgering gefaald.
Alleen, als men de 3de zin herleest beseft men dat hij het niet had/heeft over beleid maar dat hij de schuld
doorschuift naar de inwijkelingen.
Maar het falen van beleid mag nooit een alibi zijn om de ander de schuld te geven.
Hoe dan ook, inwijkelingen zijn wel wat gewend, zeker wat racisme en/of discriminatie betreft, maar politiek
gezien was El generallisimo een sitting duck, zelfs voor zijn eigen partij, alleen niet voor het vlaams belang
maar ja, dat zijn gewoon na-apers van andere rechts extremistische partijen in de EU.
Hoe dan ook El generallisimo moest jankend en met zijn staart tussen de benen afdruipen.
Ah, nog iets, tijdens het federaal parlementair vragenuurtje kreeg, naast el generallisimo’s schoothondje
Franken, ook het andere schoothondje ‘premier’ Michel er flink van langs. Meyrem Almaci (Groen) vatte het
heel goed samen: “Of jij bent premier van dit land of El generallisimo.”.
Overigens: de geschiedenis heeft geleerd dat grootheidswaanzin voor de val komt.

*** Wordt vervolgd

