Wens
Na de laatste competitie wedstrijd van ons eerste elftal stond ik zaterdagavond op het balkon de
gewassen shirtjes op te hangen, ik dacht nog wat na over de wedstrijd, we waren eigenlijk beter,
maar toch verloren we, het bizarre was dat Stroe in zwart/rood gestreepte shirts speelt, en dat had ik
een paar dagen daarvoor ook al meegemaakt met Ajax, ook die waren veel beter dan AC Milaan,
maar ook zij stonden met lege handen.
Terwijl ik daar zo in gedachte stond verscheen er aan het hek van het balkon een arrenslee met
rendieren ervoor en op de slee de kerstman.
Hij keek mij aan, en zei "Martin ik kom dit jaar niet met kadootjes, maar je mag een wens doen
waarvoor ik mijn best zal doen om die uit te laten komen."
Er schoten allerlei dingen door mijn hoofd, zou ik rijkdom wensen, nee dat niet, geld maakt niet
gelukkig. Ik wens dat Ballotelli zoveel vocht in beide knieën krijgt, dat hij blij zou zijn dat hij
überhaupt nog zou kunnen lopen dacht ik nog, maar nee dat ook niet, die man doet ook gewoon zijn
werk, en als hij op een verschrikkelijke manier zijn spel wil spelen, dan moet dat maar.
Ons eerste elftal dit jaar kampioen dan maar, nee dat worden ze misschien toch wel, dat hoef ik niet
te wensen.
"Ik weet het" zei ik tegen de kerstman "ik zou wel willen dat de zwakkere het wat beter zouden
krijgen"
Hij staarde mij even aan, en vroeg vol ongeloof "wil je dat PSV kampioen wordt"?
"Nee,coca-cola mascotte,ik heb het niet over voetbal, dat is totaal onbelangrijk,ik heb het over alle
mensen die het in het normale leven een stukje minder hebben".
"Over de hele wereld zijn er mensen die moeten leven in armoede, oorlog, honger, voor al die
mensen heb ik de wens dat ze allemaal een steuntje in de rug zouden krijgen".
"Kun je niet wat simpeler dingen wensen". Bromde hij "ik ben een normale kerstman, ik ben Barack
Obama niet, maar ik zal mijn best voor je doen".
Hij tikte Rudolph op zijn rug, en verdween met zijn slee weer tussen de sterren.
Normaal gelooft een man van middelbare leeftijd niet meer in de kerstman, maar na dit korte
avontuurtje begin ik toch weer te twijfelen.
Of hij mijn wens uit kan laten komen zullen we zien, maar wat zeker is, is dat ik jullie allemaal een
fantastisch kerstfeest wens, en voor het nieuwe jaar zeer veel voorspoed en geluk.
Met vriendelijke groeten
Martin van Milligen

