HE-MAN, ROBOCOP & SKELETOR
Het druivenpitje bleef even aarzelend zweven aan het wateroppervlak vooraleer
het pijlsnel zonk. Het was daarnet met kracht uit de mond van JF gemikt, eigenaar van een niervormig vijvertje en een druivelaar. Medio september waren de
druiven goed en zoet. Merels hadden er zich vrijwel de hele mooie zomer te goed
aan gedaan. Zuur, zoet, klein, groot, groen of blauw: ze smikkelden het zonder
onderscheid naar binnen. Witte vlekken op de bladeren signaleerden hun aanwezigheid. Er schoten gelukkig nog genoeg trossen over voor de mens, genaamd
JF, eigenaar van dit stadstuintje.
Het druivenpitje zonk neer naast een robotje dat meer dan twintig jaar geleden
ook al in de diepte was beland: Robocop. Even verderop op de bodem bevonden
zich nog lijken: die van He-Man en Skeletor. Relicten uit heldhaftige dagen, toen
de druivelaar nog bescheiden reikwijdte en draagkracht had: in de dagen van
olim, toen JF junior nog de tuin onveilig maakte.
JF dronk Beyerskloof, een Suid-Afrikaanse rode wijn, toen het gebeurde.
De spreeuwen vielen in een grote zwerm aan. Als één grote kogel bestaande uit
101 vogels vuurden ze zichzelf op de druivelaar van JF af. Enkelen misten hun
doel en schoten als een kamikaze pijlsnel het vijvertje in. Ze troffen He-Man, Robocop en Skeletor midscheeps. José Feliciano zelf werd driemaal getroffen. In elk
oog en in zijn hart boorde zich een spreeuw met pijlsnelheid. Zijn wijn walste
wild uit het glas en belandde in het water en op de druivelaar. Het glas versplinterde op de stenen rand van het vijvertje. Dit vogelperspectief betekende onmiddellijk de dood voor José Feliciano.
De drie verdwaalde vogels in het water hadden echter He-Man, Robocop en Skeletor weer tot actie gewekt. Met krachtige slagjes zwom het drietal naar de oppervlakte, hapte voor de allereerste keer naar 21ste-eeuwse lucht en knikte even
in verstandhouding naar elkaar. Toen hupten ze fluks de druivelaar in en beten
een na een de nietsvermoedende gulzige vogels de kop af. Het donkerblauwe en
paarse sap van de druiven vermengde zich met het bloed van de vogels en biggelde tappelings uit de struik op de grond en op de aflijvige José F., waar het de
mooiste doodskleuren veroorzaakte. De man had kerst niet gehaald.
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