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“And now for something completely different”
Een Shakespeareaans tragi-komisch blijspel
Dicht- en dagboekverhalen vanaf een plein.

AKTE 3 - juni 2015:
Vanwege privacy worden noch het plein noch de namen voluit vermeld.
“Ang… heb ik in Akte 1 geïntroduceerd
en lang had hij bij mij
het voordeel van de twijfel.
Maar die is hij nu toch kwijtgespeeld
omdat hij mij teveel een manipulator is
die denkt dat hij met zijn brede schouders
en stoere verhalen
met alles kan wegkomen.
Nu, bij mij niet meer
en ik weet dat ik de enige niet zal zijn
want het leven op het plein
is soms net als pokeren
waarbij men soms zijn hand kan overspelen.
Update 1405: Ang… staat intussentijd bekend als ‘een rat’, een verklikker.
De ergste roep die je kunt hebben.

Sve… is zo gek al een achterdeur.
Alleen, hij is dakloos
maar laat zich dat toch niet aan het hart gaan.
Maar toch moet hij elke dag voor 20.00 uur
in de nachtopvang zijn
en ’s ochtends na 08.00 uur eruit.
Dus wat overblijft
is hanging around op ons plein
en de gang naar De Vaart
om daar te douchen en
zijn dagelijkse of wekelijkse
centen te halen.
Is hij gek? Nee!
Hij overleeft
zo goed als hij kan.
Dat hij niet zo goed is in luisteren
kun je hem amper kwalijk nemen
want wie luistert naar hem?

No name, een vrouw,
vroeg me 30 cent.
Ik zei: “Sorry, ik geef nooit geld
maar je kunt wel een biertje krijgen.”
Ze
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was blij.
ik ook.
konden we toch met elkaar delen
genieten.

Ze vertelde me dat ze 23 jaar lang
een alleenstaande moeder was geweest
maar dat haar zoon
goed terecht was gekomen.
Vrouwen zijn zoveel sterker dan mannen!

Zig…
Is even verdwenen.
Vrijwillig opgenomen
in een ontwenningskliniek.
Drugs en drank,
als je dat niet onder controle hebt
kan het je leven vernietigen.
Ik heb het er mijn pleinvrienden over gehad
en ze zeiden:
“Als hij terugvalt/-komt
is hij weer terug bij af.”
En hij kwam en viel terug.

Regels …
op ons plein
zijn ze er wel degelijk.
Zo is er een speelpleintje
met 2 banken voor het hek.
Regel: zit nooit maar dan ook nooit
op de eerste rij
om alcohol te drinken!
Nooit!
Respecteer de kinderen
en doe je dat niet:
een enkeltje Noorderlaan.

Aki… (M) zit gevangen
in een dwangbuis van het systeem.
Hij heeft een vast inkomen maar …
het is een WW uitkering wat betekend
dat hij niet genoeg heeft voor een huurwaarborg
want geen enkele overheidsinstantie
wil hem een lening geven
zodat hij een studio kan huren
noch accepteert geen enkele huisbaas
een garantie van welke overheidsinstantie dan ook
want ze willen cash wat volgens de wet niet mag
maar daar hebben ze lak aan.
Dus is hij dakloos
gemangeld tussen …
oh trouwens, voor ik het vergeet:
Aki… komt oorspronkelijk uit de Maghreb.”
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