4 ROLLOVER MUURKRANT
Ik vroeg aan de jongeren
wat ‘the end of the world’ volgens hen
betekende. Zei de een ‘de atoombom’
dan zei de ander dit ook. Als er geen
mooie dingen meer zijn, werd ook
gezegd. Daar moest iedereen om
lachen. Waarom? Omdat het einde
van de wereld hetzelfde is als het
einde der tijden. En dat is iets van
bovenaf, er kookt iets over in d e
bovenkamer van de grootheerser en
dan moeten wij eindelijk de prijs betalen voor alles wat we verkeerd hebben gedaan. Hmmm. Ik geloof er nix
van. The end of the world, het einde
van de wereld, is voor de meeste kinderen het randje van de aarde, waar
je vanaf kunt vallen. Als je niet
oppast. Ja, dan geloof je nog dat de
wereld plat is. Wat vind jij?
Ik vroeg aan de jongeren wat ‘the end
of the world’ volgens hen betekende.
Zei de een ‘de atoombom’ dan zei de
ander dit ook. Als er geen mooie dingen meer zijn, werd ook gezegd.
Daar moest iedereen om lachen.
Waarom? Omdat het einde van de
wereld hetzelfde is als het einde der
tijden. En dat is iets van bovenaf, er
kookt iets over in d e bovenkamer
van de grootheerser en dan moeten
wij eindelijk de prijs betalen voor alles
wat we verkeerd hebben gedaan.
Hmmm. Ik geloof er nix van. The end
of the world, het einde van de wereld,
is voor de meeste kinderen het randje
van de aarde, waar je vanaf kunt vallen. Als je niet oppast. Ja, dan geloof
je nog dat de wereld plat is. Wat vind
jij?
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Zei de een ‘de atoombom’ dan zei de
ander dit ook. Als er geen mooie dingen meer zijn, werd ook gezegd.
Daar moest iedereen om lachen.
Waarom? Omdat het einde van de
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wat we verkeerd hebben gedaan.
Hmmm. Ik geloof er nix van. The end
of the world, het einde van de wereld,
is voor de meeste kinderen het randje
van de aarde, waar je vanaf kunt vallen. Als je niet oppast. Ja, dan geloof
je nog dat de wereld plat is. Wat vind
jij?
Ik vroeg aan de jongeren wat ‘the end
of the world’ volgens hen betekende.
Zei de een ‘de atoombom’ dan zei de
ander dit ook. Als er geen mooie dinrook komt om de
straathoek
jij staat op de
stoep
een voet in de
lucht
landingsgestel
van broze botten
de andere voet
staat dwars
overlegt met het
dolgedraaide rollatorwiel
of thuis is waar het
hart is
ooit iets achteruit
zien rollen?
je voet wordt zwaar
rook kringelt om
jij haalt diep adem
een jonge indiaan
laat seinen op
je voeten paren
en ineens is het
stap op steen
piepend voorwaarts
de rook verdwijnt
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of the world’ volgens hen betekende.
Zei de een ‘de atoombom’ dan zei de
ander dit ook. Als er geen mooie dingen meer zijn, werd ook gezegd.
Daar moest iedereen om lachen.
Waarom? Omdat het einde van de

-ingezonden mededeling Laat u geen RAD voor ogen
draaien!
Bel nu de enige Radarkundige.
Repareert uw radar in een handomdraai
en onbetwist de goedkoopste
[al mag geld geen rol spelen
in dit soort zaken].
BEL NU!
Soul Radar Inc. 020 - 7999999

Steeds vaker te zien op straat: de GROENE rollator.
Waarom groen? De groene rollator past in de auto.
Een AUTOROLLATOR dus?
Noop.
Een autorollator is een rollator die zelf kan rijden
zonder hulp van iemand die hem vooruitduwt. De
GROENE rollator is géén autorollator. De groene rollator is er een die zich laat vervoeren. Door een ding
op wielen. Een auto. Zo is alles weer rond.
Je kunt bijvoorbeeld zeggen:
‘De groene autorollator genoot intens van de zondagse rit in de Lada.’ Maar wij hebben het nog niemand horen zeggen. Rollator is geen naam en
gebruik je het woord ‘rollator’ in éen adem met een
prachtnaam als Lada of Simca dan vloekt dat een
beetje.
Vandaar dat REISBURO ZERO ZON een prijsvraag
uitschrijft.

PRIJSVRAAG
Bedenk een fijne naam voor de rollator.
Een naam die nostalgie paart aan retrosjiek. Of:
Een flitsende naam; Een tijdloze; Een naam die op
ieder’s lippen zal zijn; Oud; En jong.
Inzenden kan tot 1 Mei 2002 en wel naar:
ZERO ZON
LEIDUINSTRAAT 36/2
1058 SL AMSTERDAM
De Hoofdprijs bedraagt een geheel verzorgde
excursie door de Hoofddorppleinbuurt door REISBURO ZERO ZON [voor al uw tijd- en andere reizen sinds 1963]. Alle inzenders ontvangen een
leuke attentie. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

