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Lentezot!
Sneeuwklokjes, krokussen, paasbloemen… Veel te vroeg
zoeken ze hun weg naar het licht.
Sneeuwklokjes, tot daar aan toe, die laten ons tenminste
zien in welk seizoen we zitten.
Ze kijken verschrikt naar de krokussen in bloei
en naar de opschietende paaslelies. 
Zijn ze misschien te laat omhoog gekropen?
Beschaamd laten ze hun kopjes hangen.
In plaats van sneeuw zien ze blubber en vangen ze de
klodderregen op.
Zo nu en dan doet een welwillende waterzon een poging
tot, ach ja, tot wat? 
Hier klopt iets niet.
Ik zit al heel de voormiddag aan mijn pc en luister naar
een welgekend lentegetik.

Elk jaar hetzelfde getik.
Nog nooit hoorde ik dit in januari. ’t Zal dus wel iets
anders zijn.
Ik onderbreek mijn schrijven, slenter naar de keuken om
koffie bij te tappen, loop even naar buiten tot aan de
brievenbus.
Dan zie ik het! Op de vensterbank vooraan liggen
klodders! 
Dikke, witte, klodders, een vensterbank vol!
Het glas erboven is besmeurd met vuile vlekken en
strepen.
Rechtover het raam klinkt nerveus geritsel in de klimop.
Ik weet het nu wel zeker. Hij is terug! Even vinnig en
agressief als vorige jaren.

Vanaf nu moet ik hem weer beschermen.
Ik laat het rolgordijntje achter het raam naar beneden.
Gedaan met natuurlijk licht in mijn hall.
Ik neem een emmer sop en haal alle viezigheid weg.
Door het rolgordijntje spiegelt het vensterglas niet meer.
Misschien wordt hij nu weer rustig.
Hopelijk snapt hij dat hij in januari nog geen rivalen aan
te vallen heeft, zelfs geen spiegelrivalen.

Ik heb me al dikwijls afgevraagd of het elk jaar dezelfde
merel is.
Hoe oud wordt zo’n beest eigenlijk? 
Als ik me niet vergis, is het al het vijfde jaar op rij dat hij
zichzelf attaqueert  via een rechtstreekse aanval op het
raam naast onze voordeur.

Behalve veren en uitwerpselen, vind ik ook bloed tegen
het raam.
Ik informeerde bij vogelliefhebbers en zocht op het
internet, ik probeerde zowat alles uit.
Een heel seizoen ontsierden neproofvogels mijn raam. 
Het jaar na de roofvogels kwamen de katogen.
Het jaar na de katogen hielden we de klapluiken dicht.
Vorig jaar plaatste ik een stoffen rolgordijntje.
Ik hou niet van gordijnen, ook niet van rolgordijnen.
Een raam dient om veel licht binnen te laten en om door
te kijken, vind ik.
Maar deze pikzwarte duivel moet tegen zichzelf worden
beschermd. 
Zijn territoriumdrift is me, elk jaar opnieuw,  net iets te
driftig. 
Als iemand hier een oplossing voor heeft,
graag… roofvogels en katogen helpen alvast niet.
Ik schrijf verder zonder nog getik te horen maar zie hem
wel flitsen in de klimop. Zenuwachtig, springerig, de kluts
kwijt zoals de bloemen.

Het wordt avond. 

Mijn halve trouwboek doet zijn dagelijkse toer rond het
huis. 
Hij sluit een voor een de luiken, klopt plots als bezeten op
een raam, doet teken dat ik moet komen kijken, gauw,
gauw…
Een pracht van een egel hobbelt over het grasveld.
Op zoek naar wie? Op zoek naar wat? 
Het is amper half januari maar blijkbaar hoogtijd voor
lentezot! 
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