Twee Vrienden
Begin augustus 2003 gingen twee vrienden van me uit
elkaar. Hij nam opeens de benen, zij bleef
verbouwereerd achter. Een beerput ging open. Al die
jaren dat ik een gelukkig stel voor me dacht te zien,
was het kommer en kwel geweest met die twee.
Tenminste als ik haar moest geloven. Hij hield zich iets
meer op de vlakte, maar hij had niet voor niets de
benen genomen en dat was te merken ook.
De gevoelens speelden zo hoog op, dat ik me al gauw
niet meer voorstellen hoe ze het al die tijd met elkaar
hadden uitgehouden. Probeer de emoties een beetje
onder controle te krijgen, hou je bij de feiten, zei ik keer
op keer. Kwamen ze niet aan toe. Toen besloot ík de
feiten bij te houden.
Elke keer als een van twee gesproken had, schreef ik
op hoelang het gesprek had geduurd en welk deel
daarvan het over de ander was gegaan. Dat heb ik in
een grafiek gezet. Bovenste stuk zijn de gesprekken
met haar, de onderste met hem. De x-as zijn de
maanden waarin alles zich afspeelde, de hoogte van de
staafjes geeft de tijd aan dat ik ze sprak en het
gearceerde deel hoelang het over de ander ging.

Rood is telefoon, groen is boswandeling, paars is café,
geel een etentje.
Begin augustus 2003 krijg ik van haar een telefoontje:
hij heeft zijn spullen gepakt. En maar huilen en huilen.
De week daarop een boswandeling, we waren op de
fiets, konden het bos niet vinden, ging het even over de
route. Verder alleen maar over hem. Uitgewandeld
konden we de fiets niet terugvinden, ging het weer even
over de route. Langzaam gaat het beter, tot ze hoort
dat hij al eerder vreemd was gegaan. Vervolgens kruipt
ze toch weer uit het dal tot ze eind november hoort dat
hij een nieuwe vriendin heeft. Vrij voorspelbaar
allemaal.
Met hem is het patroon net zo voorspelbaar ,maar
anders. Hij was degeen die opstapte, schuldgevoel
heeft de overhand. Plus hij was vreemd gegaan, hij had
een nieuwe liefde aan zijn hoofd. Hij had ook helemaal
geen zin in boswandelingen, het is alleen maar telefoon
en café. Tot hij in maart 2004 hoort dat zij een nieuwe
vriend heeft. Dat soort mannen heb je, als een ander
het speelgoed pakt waarom ze al tijden niet malen, dan
breekt de hel los. Dan wil hij opeens wel een
boswandeling met me maken.

