TINE HENS
Ze kromt haar rug en maakt de brug.
Op de zitbank in de bushalte ‘Hypermarché’.
‘Kijk’, roept ze want nu iedereen wacht, is er tijd vrij om te kijken.
Maar ook hier eisen andere zaken die elders gebeuren de aandacht op.
Een filmpje over een kat die schrikt van een komkommer.
Een foto van een boze man die blij is met een gekke president.
Een hashtag vol verontwaardiging die het onzegbare lekker benoemt, want, héhé, wat lucht dat op.
Niemand merkt de kleine bruggenbouwer in het bushokje op.
Men verbijt de tijd en telt met iedere ademstoot de minuten tot de komst van de bus af.
Stopt de gestrande reizigers met reizen of is het wachten deel van de reis?
Op welke leeftijd krijg je de indruk dat tijd waarin je wacht, tijd is die je verliest en die je – hoe snel je vanaf nu
ook loopt, hoe vaker je vanaf nu te vroeg komt - nooit meer kan inhalen?
Alsof het tijd is die niet bestaat en eens voorbij snel vergeten wordt.
Wie wacht heeft geen zicht op de tijd die hij wint.
In een tijd waarin efficiëntie, nut, schriftelijke evaluaties het ritme van de dag aangeven, lijkt hij onbetwistbaar
aan de verliezende kant te staan.
Hij heeft zijn tijd niet goed geregeld en slecht beheerd.
Hij is te vroeg vertrokken. Te laat aangekomen. Het enige wat hem rest, is binnensmonds vloeken op de bus die
er nooit in slaagt het schema dat zo netjes uigelijnd aan de halte hangt te volgen. Waartoe dient een
uurregeling als die toch nooit wordt gerespecteerd?
Het is een van de opmerkingen die men maakt.
Daar aan bushalte Hypermarché.
Terwijl het meisje zo lenig haar rug kromt.
Alsof ze van vloeibaar glas is gemaakt.
Wie wacht denkt zelden aan alle wachtenden die hem zijn voorgegaan.
Ook al doen ze er alles aan om de sporen van hun tijdelijke verblijf zichtbaar te maken.
Ze laten lege blikken achter.
Of ze stappen uit hun schoenen op de bus en rijden op kousenvoeten weg.
Hun schoenen blijven staan.
Als een uitnodiging aan de wachtende die na hen komt
Om niet lang, heel even, al is het maar een honderdste van een seconde
In hun schoenen te staan.
Voor wie het ziet, kunnen schoenen bruggen bouwen.

