
In memoriam

Olly



10 jaar geleden kwam je bij me, 12 weekjes
oud, je was ook zo mooi met van die grote
 amberkleurige kijkers, ik mocht je halen van ’n
vriend omdat ik verdriet had van mijn vorige
kater Sammy die was heen gegaan.

Je had altijd wel iets aparts, echt spelen met je
kon niet, je was erg hardhandig wat ik ook pro-
beerde, je mamma heeft je niet echt goed opge-
voed in het nest, maar je was lief,  bleef altijd
wel wat angstig terwijl niemand je kwaad deed
en hier n goed leventje kreeg, buurvriendinnetje
irene paste altijd op je als ik ’ns weg moest, die
bleef dan de hele avond bij je en  gaf je veel te
veel lekkers maar ja... daar moest ik wel om

 lachen en hoorde je haar deur gaan  dan  zat je
met gespitste oren van... daar komt ze.... Toen
kwam Wijnand (mijn partner) te overlijden...
samen hebben we het verdriet gedeeld, je luis-
terde naar mijn verhalen en je zat altijd bij de
deur als ik thuiskwam, bleef altijd in mijn buurt,
als je op het balcon zat om wel 10 hommels of
nachtvlinders te vangen (die ik vaak nog kon
redden tot jou spijt) kwam je om het kwartier kij-
ken of ik er nog wel was;-). 

Je bracht altijd het balletje of muisje terug als ik
het gooide, de laatste tijd deed je het niet meer.
10 jaar last van je oogjes, wat herpes bleek te
zijn, 2x aan ge opereerd, wat niet echt leuk voor



je was. En toch niets meer aan te
doen dan zalfjes en  weerstand pillen,
iedere dag de pillen oplossen 2x
daags door je eten, en dat was zo vies
(ik nam er per ongeluk ’n keertje 1), de
druppels en zalf deden ook zeer maar
het moest, anders bleef de pijn, op het
laatst waren het beide  oogjes. Ik
moest de gekste dingen uithalen om je
de druppels te kunnen geven want je
zag het als ik al naar het kastje liep....

In je bolletje was ook niet iets hele-
maal goed, want je kon me ineens bij-
ten... uit het niets... en dat ging niet
zachtjes, mijn enkels pakken als ik
wegging, als ik alleen al mijn schoe-
nen aandeed had je dat al door.

Tot afgelopen week je me aanviel ...en
met 10 kilo gewicht sprong en mijn
arm greep... doorbeet en zelfs spieren
te pakken had wat ’n  behoorlijke be-
handeling bij de dokter nodig had, ik
was daar heel verdrietig om liefie... en
het kon niet meer zo, de ogen met de
pijn en ook dit erbij...

Vandaag ben je ingeslapen en ik ben
ontroostbaar, zal je zo missen mijn
ventje die er altijd was, je bent nu n sterretje en
hopelijk heb je het goed en denk je ook nog ’n
beetje aan mij, ondanks de zorg en aanval blijf
je in mijn hart en dat kan niemand mij afpakken.

Lieve Olly, rust zacht...  en in gedachten aai ik je
zacht en knuffel je.

Francis


