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In deze tekst staan ongrammaticale constructies, die de deelnemers moesten identificeren.
Henk en Ivonne, die in een stedenbouwkundig verantwoord twee-onder-een-kaphuis
woonden, wilden een cadeautje kopen om hun ravissant gemaquilleerde tante te
verblijden.
Ze waren het hartgrondig eens over het motto “delen is het nieuwe hebben”, waarover
de media veel labbeiden; en het moest qua prijs niet te excessief zijn: het begrote
bedrag was een 10 eurobiljet.
De twee gingen uit eigener beweging op zoek naar ideeën en ze beseften zich beiden
dat ze alle zeilen moesten bijzetten voor dit monnikenwerk.
Na een tijdje begon Henk te blèren: het werd hem te veel. Ivonne irriteerde zich aan
hem en barstte tiranniek in hoongelach uit. Ivonnes affront deed Henk steigeren.
Ze bakkeleiden over wat hen te doen stond. Uiteindelijk overlegde Henk een
blocnotevelletje met suggesties.
Hij beviel aan in een tweedehandswinkel een pyjama of een plissérokje te kopen, zonder
rekening te houden met de modeadviseur waarover tante weleens sprak.
Of ze gaven iets à la het kitscherige souvenir dat ze nog hadden liggen – een
reminiscentie aan een vintage jarenzeventiginrichting – voordat het vermaledijde
ding in de kliko belandde. Of ze wendden hun geld aan voor het offreren van een
driegangendinertje zodat tante een keer met hun mee at.
Of ze zetten hun hobby’s in: Ivonne fotoshopte een portret van tante, die Henk
minutieus getrukeerd voorzag van een trompe-l’oeil en een palissander lijst. Of ze
gaven een plantaardig residuutje: een stekkie van de fuchsia wat zo optimaal mogelijk
opgekweekt was. Of tante kreeg een gespotifyde opname van een blaassextet als
daarvan een geüpdatete versie voorhanden was.
Zij konden niet kiezen. Ten langen leste besloten ze genoeglijk tantes bed te delen.
Deze vorm van trioseks klinkt wellicht als een aberratie, maar het aandoenlijke is
dat liefhebben zo liefdelen wordt en – even onder ons gezegd – voor Henk heimelijk
beantwoordt aan een oneirische wens.
Hoe choquerend het ook lijkt, dit was toch de meest geëigende vorm van het edele
delen. Tevreden over deze gedachtegang spoedden zij zich naar hun bloedverwant.

