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Mazzel

Thuis

Pieternel Brummelkamp (gemaakt tussen 17 maart en 17 juni 2020)
Met dank aan mijn collega Bart Drolenga voor het gebruik van zijn tekeningetje in dit stadskwartet: bartensascartoons

Thuis

Ik ben thuis en het is stil.
Geen vliegtuig in de lucht en de lucht is prachtig,
Hier altijd al geweest.
Ondertussen zit ik te werken achter mijn tuintafel op een skippybal.
De tijd is stil en traag.
Buiten spelen kinderen en maken tekeningen op straat met stoepkrijt.
Ik heb nog nooit zoveel tekeningetjes gezien.
In de rij sta ik te wachten voor de boodschappen, ook zo lekker traag.
Er wordt me een steeds smoezeliger winkelwagen aangereikt door een beveiliger
en reken af achter plexiglas.
Lopend ga ik traag naar huis. De tram rinkelt leeg naast me voorbij.
De zon schijnt veel, dat is een mazzel.
Ook mazzel is dat ik opeens een vitaal-achtig beroep uitoefen, nooit geweten,
niet gerealiseerd.
Ik had niet zo’n hoge dunk van mezelf maar dat beeld valt nu uiteen,
zoals alles dat nu doet, traag en stil,

Ik doe er niet moeilijk over, ik ben gewoon gelukkig
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Heerlijk!
op het centraal
op het werk
in de lucht
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Surrealistisch
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Wintersport-achtig zonnetje
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Geen OV gedoe
achter de tuintafel
Samen lunchen
Evaluatie
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Take care
Hou vol
Dank je wel zorgtopper
Hart achter het raam
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Strakke lijnen
Golven
Hinkelen
Thea
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Rondje Sloterplas
Anderhalve meter
Afgezet gebied
In de Vomar
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bij de kapper
Betalen achter plexiglas
Een schone lucht
in de tram
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