Fladder I
Een vlinder vangen
met een net: dat is oké
Maar tegen vlinderstrikken zetten zeg ik: nee

Fladder II
Na een goede pot
tezamen nectar slikken
Wilde hij voor méér
de vrouwtjesvlinder strikken
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Wederzijds genot
Het hoertje inviteerde louter nog belastingadviseurs:
Op dagelijkse basis spekten zij met groot plezier haar beurs
Aan vrijwel iedere collega zei ze onomwonden
Dat deze lui garant voor financiële zaken stonden
Bepaald dus geen mirakel dat ze gretig aftrek vonden
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Chinese Ping armste mens ter wereld
Voor het eerst in de geschiedenis is een Chinese de armste persoon ter
wereld, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van sociaalwetenschappelijk
onderzoeksinstituut Bruinlier & Vaantjes. De zevenjarige kleermaakster Ping Yun (‘vredige wolk’) uit het Chinese Wenzhou versloeg nipt
Nigeriaan N’kwundo Amkalumi, waarmee zij het stokje van hem overneemt. Amkalumi kwam al drie keer eerder in de top tien voor en is
daarmee een gerespecteerde bekendheid geworden in de omgeving van
Ngelzarma, zijn woonplaats.
Volgens het instituut bedraagt het vermogen van de Chinese afgerond en
omgerekend 0,005 euro. Dit vergaarde de doorzetster de afgelopen drie
jaar met 16-urige werkdagen en vrijwel zonder weekeinden. “Het had
meer kunnen zijn,” vertelt Ping, “maar begrijp goed dat ik mijn grootouders, ouders, een invalide oom en drie zusjes moet onderhouden.” Verrassend bleek dat Ping werkt voor een bedrijf waarvan de ceo een stabiele
middenmoter is in de onlangs door Forbes gepubliceerde lijst van rijkste
personen.
Amkalumi reageerde sportief op de tegenvaller: “Als sjouwer van bakstenen kun je er vergif op innemen dat zo’n jonge en immense economie
als de Chinese op een dag de nieuwe armste levert.” De armste Europeaan blijkt overigens de Serviër Matko Branislav van het akkerbouwbedrijf
οξЍξοπθβπεδσ Fβΰκξ. Hij komt op de wereldranglijst slechts op een
teleurstellende 1.168.377.128e plaats. Zijn onderkomen is een container
van triplex op het erf van het bedrijf dat hem in natura betaalt. Branislavs
vermogen bestaat uit exact een gevonden muntstuk, dat omgerekend
ongeveer 1 eurocent waard zou zijn.
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Volgens de nieuwe lijst van Bruinlier & Vaantjes is het aantal armen nog
steeds groeiende. Klopt dat wel? Piethelm Vaantjes van het onderzoeksbureau: “Het aantal verdiende valuta’s per hoofd neemt wereldwijd toe,
maar dat is een gemiddelde en dus te eenvoudig. Bovendien blijkt echte
armoede uit het gebrek aan de bevrediging van basisbehoeften en dat is als
eerste voeding: hoeveel eten kun je krijgen voor je centen? Zelfs ondanks
het feit dat de voedselproductie sneller stijgt dan de bevolking, neemt het
aantal hongerigen toe. Het was ook te verwachten”, zegt Vaantjes. “Steeds
meer voedselgewassen worden gebruikt om uiteindelijk verbrand te
worden als biobrandstof en het areaal bestemd voor hamburgers en andere
vleesproducten neemt nog steeds toe, terwijl de wereldbevolking ook in
omvang toeneemt.”
Vorig jaar overschreed het aantal hongerige armen de 1 miljard. “Voor ons
voelde het toch als een klein feestje”, zegt analist Jens Bruinlier. “Onze
nieuwe lijst laat trouwens zien dat de 1,2 miljard inmiddels bereikt is.”
De onderzoekers doen echter nog geen voorspellingen voor de komende
zomer, die waarschijnlijk zeer warm en droog gaat worden en daarmee een
aanzienlijke verlenging van de lijst zal veroorzaken. “Zo’n klimaatvoorspelling lijkt inderdaad meer armoede en honger te betekenen. Die gaan
vaak hand in hand, zoals bekend. Maar we baseren ons op de realiteit en
doen niet aan extrapolaties, dus ook wij laten ons tegen die tijd weer verrassen”, aldus Bruinlier.
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ICT-kwaliteit in het zwembad
Het moderne zwembad werkt zo: geen twaalfbadenkaart meer met elke
keer een knipje als je naar binnen gaat... Nee, alles gaat met een chippolsband. Er wordt van ‘kaart’ gesproken, maar binnen een generatie is deze
term slechts in verhalen en geschiedenisboeken terug te vinden.
De chippolsband houd je bij een lezer in de toegangspoort. Daarop wordt
je getoond of het poortje opent en zo ja, hoeveel zwembeurten je over hebt.
Ik had er zes van de twaalf over en daar zette de chipspecialist (voorheen
baliemedewerker) er zojuist zes bij. De eerste waren tot halverwege 2009
geldig, de nieuwe vanwege een actie slechts tot eind 2008.
En nu komt het. Bij de controle ga ik naar binnen met de mededeling: ‘Vijf
baden tegoed.’ Ho ho, daar is vast iets verkeerd gegaan. Zes oude plus nu
nog vijf nieuwe is elf, hij heeft de oude baden vast geflasht, de snoodaard.
Ik weer naar buiten, de beste man legt het uit (“je ziet alleen wat als eerste
geldig is, dus die je net hebt gekocht”), waarop een ironische gedachte passeert: verrekte gebruiksvriendelijk! Ik vraag hoe nu weer binnen te komen.
Hij zegt: “Ik open de poort vanuit hier wel even.” Top, bedankt! Maar mijn
polsbandje is ‘uitgeboekt’, dus wat ik vrees gebeurt: het kledingkluisje, dat
ook met de chip werkt, reageert niet positief. Het systeem spreekt me toe
alsof ik flink in overtreding ben. Melden bij het gezag dus. Geen badmeester te bekennen, terwijl ik vrijwel nakend sta te wachten, met in de ene
hand een rugzak, in de andere de kledinghaak.
Na minuten wachten komt er hulp, die op zijn beurt een collega belt. Aan
haar moet ik nogmaals alles uitleggen. Ze besluit na enkele vragen ter
controle van mijn integriteit dat er een nieuw polsbandje moet komen.
Ze gaat naar de kassa en arriveert enkele minuten later. Met twee bandjes
om de pols en ongeveer een kwartier vertraging begin ik aan mijn baantjes. Na enkele meters groet ik de befaamde econoom e.f. Schumacher,
die tientallen jaren geleden al pleitte voor ‘technologie naar de menselijke maat’; eenvoudig en kleinschalig. Dit laatste gebeurde natuurlijk in
gedachten, want al was Fritz zijn tijd ver vooruit: hij is in 1977 overleden.
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gezocht QJOFVU

QSJKTOPUL



Gevraagd: een pineut (gebeten hond). Wordt
ingezet bij lokale pisang- en sigaardistributie
en moet in bezit zijn van
• aantoonbare ervaring
• natuurlijke neiging tot slachtofferrol
• brevet van onvermogen.
Gehuwde mannen wordt verzocht niet te reageren.

aangeboden
HFQBTTFFSETUBUJPO

QSJKT
FVSP
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Aangeboden i.v.m. onrendabel: een gepasseerd station. Ongeschikt voor gebruik. Inclusief 12 verschillende afscheidsgroeten, 80.000
reizigerskilometers, een zware wissel (getrokken exemplaar) en enkele meters dood spoor.

Bladblazer
Maar ik heb altijd al gemeentelijk bladblazer willen worden! In zo’n bladblazersensemble teamsgewijs met ijzeren vuist die herfstbladeren hun
plek wijzen, beetje naar de vrouwtjes kijken intussen, wat is er nu mooier?
Het is goed dat ze er zijn! Met dit regenachtige weer ontstaan op onze trottoirs snel bergen glibberig gebladerte waar senioren glijden alsof het een
ijsbaan betreft, daarbij steevast een heup brekend. Uit een kosten-batenanalyse georganiseerd door de Nederlandse gemeenten en enkele (grote!)
verzekeringsmaatschappijen bleek onlangs dat het voordeliger is bladblazers in te zetten, dan kunstheupen aan te slepen. Aanpalend onderzoek
vond bovendien een statistisch significant verband: als er meer bladblazers in dienst zijn, neemt de vraag naar kunstheupen af. Ik eet mijn hoed
op als dat verband niet causaal blijkt te zijn. Echter, mijn interesse gaat
thans uit naar een dynamisch evenwichtsmodel, waarin het optimum van
de verzameling {bladblazers, kunstheupen} wordt voorspeld. Maar met de
vele entiteiten die daar bij betrokken zijn, durf ik te wedden dat we op zo’n
voorspelling nog een jaar of vijf moeten wachten. Dat is verrekte jammer,
want met deze kennis durf ik niet te solliciteren naar het bladblazersvak,
bang schade te berokkenen aan de industrie voor endoprothesen. En een
mens moet wel rustig kunnen slapen.
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aangeboden
B[BO BBOSPFQUPUHFCFE 


Geraffineerd
Aan het eind van je Latijn
en bijna afgehaakt
Wordt je net op tijd dan toch
nog duidelijk gemaakt
Hoe subtiel grammatica
bij tijd en wijle smaakt

QSJKT
 FVSP



Azan (adhan), thuis afgeleverd en gereciteerd
door een gediplomeerd muezzin. Het betreft
de vierde aanroep, dus de zon mag niet meer
zichtbaar zijn – houd hiermee rekening bij
uw bestelling. Tegen meerprijs (€10) is ook de
eerste azan leverbaar, uiteraard mét de regel
‘Asalatu khairum minan naum’.

Tijd
Lijntje der verwachting en
Dan dáárvan het verlengde
Listig lag het te verbeiden
Op het vinkentouw
Tot daar uit een ver verleden
Zonder grein berouw
Onverhoeds verschiet verscheen
Terstond zich erin mengde
Met zowel symptomen
Van genadeloos gemak
Als zijn tand des tijds in
Alle rust het lijntje brak
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aangeboden
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Aangeboden in vrij slechte staat: het vrije
woord. Versie stamt uit 1848 en is toe aan stevige renovatie. Is door gebrek aan pathos de
afgelopen vijftien jaren helaas aan vrije radicalen gebonden geraakt. Gezocht wordt dus
een liefhebber annex kenner (senior), die met
grootscheepse bevrijdingen ervaring heeft.
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13:00u
Sinds het vinden van
de sleutel tot opwindendheid
(Want verdraaid, de spanning was
aanzienlijk lang al zoek)
Is de goesting weer
aanwezig, en precies op tijd
Wordt het hoogtepunt gevierd
met stellig tweemaal “koek”
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