Arnhem, 16 januari 2022
Lieve Mark,
Je nieuwe ploeg is net beëdigd
en het is alweer bijna Blue Monday,
de somberste dag van het jaar,
waarin goede voornemens net zo doodgeslagen raken
als de nieuwjaars-champagne.
En al weet ik dat Blue Monday een fictie is,
verzonnen als marketingtruc door een reisbureau;
toch kunnen wij ons beter wel
tegen Blue Monday wapenen.
Want ook imaginaire draken
dient men te verslaan.
Juist imaginaire draken:
het zijn de monsters onder het bed
die het meeste vrees aanjagen.
En het bestrijden van deze fantomen
mag best met onorthodoxe middelen.
Zo proberen jongens met desillusies
hier iets verderop, bij de geitenbult,
nog tot diep in januari
hun draken met vuurwerk te bestrijden.
Zo slaapt mijn dochter met een knuffelvos
die ze Kindeke Jezus noemt;
elke avond kruipt ze tegen de verlosser aan
om nachtmerries te voorkomen.
Zo ik heb een roze flamingo in de voortuin
die de sabeltandtijgers op afstand houdt –
en omdat ik nooit een sabeltandtijger in de voortuin heb gezien
weet ik dat de roze flamingo werkt.
Ook de Blue Monday
ga ik te lijf met zelfbedrog.
Zo koop ik loten die beloven
dat ik er miljoenen mee kan winnen
en voer ik op de fantasie van rijkdom
en onbegrensde mogelijkheden
ver weg van deze druilwinter terwijl ik op de trolleybus wacht
die wanneer het stevig vriest
door het ijs op de bovenleiding

met groene vonken
door grijs Arnhem knettert
dat is het enige vuurwerk waar ik
in januari naar verlang.
Al acht ik de kans op sneeuw en ijs
bijna net zo klein als de kans op miljoenen
toch bieden ze mij een voorpret
om de Blue Monday mee te bestrijden
want het gaat er uiteindelijk niet om
of de realiteit de fantasie overtreft,
het gaat erom of er genoeg fantasie is
om de realiteit kleur te geven
ja
Mark
we hebben allemaal
een roze flamingo nodig
ook jij
en zo bestrijden we
de Blue Mondays.

