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Fóór m’n fekantie naar Italië ging ik nog effe m’n haren laten knippen bij m’n kapper. 
Ik zal gien namen noemen, maar mien kapper heb een groot nadeel: hij hoort 
zichzelf graag praten en kamt letterlijk en figuurlijk alles af. 
Het eerste wat ie froeg toen ik binnenkwam was: ‘waar ga jij naar toe met fekantie?’ 
Ik seg dat ik bij leven en welzijn naar Italië ga. Kapper: ‘Wie gaat er nou naar Italië? 
Ten eerste deugen de mensen deer niet en je kregt er niks aars te eten as spagettie 
en taaretelli.’ 
Ik seg teugen hem dat ik ook naar Venetië ga. Kapper: ‘Dat is helemáál niks, allien 
maar stinkende grachten!’ 
Nou ja, zuchtte ik, ‘ik ga ook naar Rome naar ’t Sint Pietersplein kieken.’ Kapper: 
‘Mens, wie doet dat nou; dan sta je deer op dat grote plein met duuzende mensen en 
héél in de verte zie je een wit vlekkie en dat is dan de Paus.’ 
Ik was klaar met knippen en gooide een beetje nijdig de deur achter me dicht. 
Na de fekantie kwam ik weer bij hem. ‘En?,’ vroeg hij gnuivend. ‘Nou,’ zei ik, ‘die 
Italianen zijn vriendelijke mensen en het eten viel heus wel mee. Wat Venetië betreft, 
die grachten stinken deer niet, mooi helder water. Alien van dat Sint Pietersplein deer 
had je geliek in. Ik stond deer met duizende mensen op dat plein en héél, héél in de 
verte zag ik een wit vlekkie en je wil het niet gelove, maar dat vlekkie wenkte mij om 
naderbij te komen! Ik heb me dus wringend en duwend langs al die mensen naar 
voren gewerkt en het vlekkie wordt al groter en groter en… verdomd, het blijkt de 
Paus te zijn! De Paus geeft mij een hand en wat denk je dat ie teugen mij zei?’ 
“Jij mag ook wel eens naar een andere kapper toe gaan!”  
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