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Alles op een rijtje proberen te zetten. Elk lijntje dat verdwijnt, is een zorg minder. De vloed van de te 

ordenen elementen blijft aanhouden. Ik weet wat te verwachten, toch kan het soms nog tegenvallen.   

Beginnende bij Level 1, omdat ik het privilege heb. Risico’s worden genomen, stapels opgebouwd, 

om zoveel mogelijk lijnen tegelijk te elimineren. Er wordt hier geen genoegen genomen met één lijn 

per slag, de voldoening moet groter zijn dan dat. Het spel wordt interessanter wanneer de kans op 

ondergang de kans op succes evenaart. 

Er is geen controle over hetgeen ontvangen wordt, alleen over de manier waarop we ontvangen. Het 

is wat het is. Ordenen, plannen terwijl we overleven. 

Het spel is een eindeloos komen en gaan, gepaard gaande met momenten van overwinning. Korte 

momenten van verzadiging die bijna onmiddellijk oplossen in het nieuwe heden 

 Voor wie wint wachten er nieuwe uitdagingen, want winnen is doorgaan.  

You can play it safe or you can play it hard, the result will stay the same.  

We hopen beloond te worden voor onze prestaties, want ooit zal er een einde komen. Het zijn 

speculaties, alleen van dat einde zijn we zeker. 

De enige die mij kan prijzen ben ik zelf. 

De score is het vage doel in de verte, ik weet er niets over. Enkel dat het hoog genoeg moet zijn. Hoe 

hoog? Hoog ‘genoeg’. Doch als mens hebben we nooit genoeg. Een gedreven mens probeert zijn en 

anderen hun score te verbreken, the sky is the limit. 

Blijven proberen tot de batterij het begeeft, game over na game over. De wijze waarop een speler 

zijn blokken schikt zegt veel over zijn aanpak in het leven. Maar we mogen niet vergeten dat de 

manier van spelen afhankelijk is van het level waarin hij zich bevind. Hoge, en dus moeilijke, levels 

geven minder de gelegenheid om risico’s te nemen als men wil overleven. In Level 10 staat winnen 

gelijk aan overleven. In Level 1 kan er echt ‘gespeeld’ worden. 

Tetris evenaart het leven op een vereenvoudigde en overzichtelijke wijze. Men heeft het leven als 

meer dan eens met een spel vergeleken, mijn voorkeur gaat uit naar deze klassieker…  
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