VADEMECUM VOOR HET WASSALON
De wereld draait rond
zoals een wastrommel
ronddraait.
Net als de wereld
is de wasserette
een ontmoetingsplek.
Gedraag je in de wasserette
als in die wereld.
Wees hoffelijk, help de wassende medemens
met vouwen. Strijk met hem de plooien glad.
Vervloek geen enkele vlek! Al wat bestaat
draagt de sporen van dat bestaan.
M.a.w. niets wordt onbevlekt ontvangen.
(Maar alle vlekken gaan om zeep!)
Wees niet verlegen, praat, lach.
Vertel elkaar verhalen
in
en
van geuren en kleuren.
Betracht reinheid, vestimentair én geestelijk,
doch vergeef een ander zijn vuiligheid.
Schenk hem een goed gewassen compliment.
Geniet, doch was met mate.
Alle dagen smetteloos
is ook geen leven.
Onze voorvaderen wasten hun plunje in de rivier.
Nu vloeit door het wassalon een stroom van mensen.
Tijdens het wachten
in elkaars bedding pootjebaden
zou zuiverend werken.
Weet waarom je wast. Was om te groeien.
De mens die niet wast, krimpt
en kwijnt weg in doffe tinten.
Word verliefd!
Wees voor de ander een lente van duizend wasverzachterlippen.
Vrees geen afwijzing of spot, manden vol donzig wasgoed

staan klaar om je val te breken.
Zet het programma niet op stop als muntstukken
of sleutels rammelen in de droogtrommel, maar
spreek een vredeswens uit op het ritme van de klarende beat.
Blijf rustig in het geval van een ernstig defect,
ieder probleem is als vuil: perfect oplosbaar.
Als er ‘end’ verschijnt op het display, open
dan het deurtje met de zwier eigen aan iemand
die opendoet voor een oude vriend.
Achter die deur wacht schoonheid die voor jou rijpte
als een goede wijn. Efemeer maar hemels.
Vergeet niet: Heraclitus zat op zijn knieën voor een wasmachine
toen hij de legendarische woorden sprak:
‘GROTE WASJES, KLEINE WASJES, PANTA RHEI!’
Ook wij zien achter het raampje voortdurend
nieuwe werelden ontstaan. Wol en water,
katoen en wasproduct als bouwstenen van
een microkosmos van om en bij de 60 graden!
Orkanen en rust lossen elkaar af in harmonie!
O bruisende symfonie van lingerie als klimop
verstrengeld in habijten! Melkwegstelsels van
noorse sokken en Bermuda shorts draaien steeds
heftiger voor onze dronken ogen. Welk een avontuur!
Weelde van vormen, plooien, kleuren! Alles beweegt
en dat doet hopen! Achter de deur wacht een zacht
Walhalla vol lavendelgeuren. De toekomst ligt volledig
open!

