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Ze heeft gitzwart haar tot op de schouder hangen, een 
piepklein neusje
en overdreven gestifte lippen. Donkere ogen die fijn 
uiteenlopen, opgetrokken getatoeëerde wenkbrauwen. Ze wil 
eruitzien als haar porseleinen poppetjes.
Ze draagt witte ballerina’s.  Stevige billen en gespierde kuiten 
zitten gevangen in een witte netkousenbroek. 

De hele stad is verliefd op haar, maar zij is moe. 
Zij is zo moe van al het geleuter aan haar oren.
Ze neemt een blad en begint te schrijven:
”Ik ben de liefde moe. Ik zou naar het klooster zijn gegaan, 
maar ook vader abt voelt iets voor mij.”

Nu staat ze in haar keuken met een geweer. 
Mensen willen haar huis wil binnendringen om haar 
porseleinen poppen of haar liefde te stelen.
Ze is moe.

Ze schenkt zichzelf een liter sinaasappelsap uit
met wat arsenicum erin. 
Ze hoopt dat niemand om haar zal huilen. 

ANN

Helena, 
Het is volle maan  
en ik wandel op het strand naar de haven 
terwijl ik denk aan krabben en aan kwallen en aan de golven. 
Neem een besluit 
voor ik van verwachting breek. 
Spreek.

LUC V.
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Wanneer de dagen vervagen en de lente aanbreekt 
en de eerste plant verschijnt op het land 
zal iemand vertrekken en iemand verschijnen in
een stad waar het eeuwig donker is. 
Ze zullen fluisteren dat ze glinstert als het licht is. 
Het is nacht maar ik ben niet blind 
en de muren luisteren.

SANNE

Paris,
Ik kom mee. Bij veilige haven kom ik mee. 
Als ik eerlijk ben,
kom ik mee als ik mijn eer niet meer belangrijk vind. 
Ik ga mee naar de zee in goede en kwade dagen, 
zeg ik. 
Maar dat is niet helemaal waar.  
Ik kom, 
maar alleen als de haven veilig is.

MELISSA
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1
Ik ben verliefd op je neus 
maar die kan ik niet krijgen want die behoort toe aan 
je gezicht.

2 
Ze lacht. Beweegt haar neus. Komt tot de vaststelling dat die 
inderdaad
niet van haar gezicht te trekken is. 
Ze schrijft: Ik wens je 
een neus voor jezelf.

3 
Ook als je doodgaat 
blijft je neus groeien.

THOMAS

Ik moet gewoon mijn ogen dichtdoen
en mijn wimpers elkaar laten omhelzen
om jou te kunnen vinden, 
ergens tussen het afval van mijn tranen en
het cement van mijn principes.

CHIARA
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Waar zullen we vanavond slapen? 
 
Boven de bergen zweeft een ballon 
die lucht draagt en afschermt 
zoals boomschors de stam. 
Zoals je huid je warmte. 
Daar is de liefde weer.

THOMAS

Ze houdt niet van zachte winters,
niet van dieren in het wild 
en ook niet van frieten met pikante saus.

MARC
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Mijn hoed gebruik ik om mijn haren te beschermen. 
Omdat mijn vriendin mijn hoed niet graag ziet, laat ik hem 
thuis als we samen weggaan. 
Zonder mijn hoed gaan mijn haren alle kanten uit in de wind. 
Voor de ingang van het huis staan drie mannen te zingen. 
Ze dragen alle drie een hoed. 
Ik heb mijn hoed niet op, want mijn vriendin verdraagt mijn 
hoed niet. 
Toch ga ik tussen de mannen staan.
Drie koningen met een hoed en één die een nieuwe hoed wil.

•••

Wie zoekt die vindt altijd 
maar daarom niet altijd wat hij zoekt.

LUC M.

1 Smeltende mensen 

De smeltende mensen zijn gemaakt van ijs. 
Het is warm buiten. 
De ijskegels ontdooien. 
Het water vertrekt van alle kanten
naar de zee 
die overstroomt van mensen
strandzonnend, zwemmend, gesmolten.

•••

2 IJs

Ik was je kwijt maar nu vind ik je
in het verkeerslicht. 
Het knipoogt. 
Rood – groen. 
Je wandelt. 
Ik ga een ijsje eten.

FRANCOISE
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Ik denk aan zwemmen, pootjebaden en ijsjes eten
terwijl het buiten winter is.
Een gebronsde macho bijt in het zand
en ik moet lachen,
ik kan niet meer stoppen.
Ik moet lachen,
ik moet zo lachen.

Rondom mij zwijgt iedereen.
Ik neem mijn muts, mijn sjaal,
mijn handschoenen.
Mijn sokken zijn nat
maar dat geeft niet,
ik heb vakantie.

ANNELIES

De pasgeboren baby past op een washandje.
Omdat de baby drie maanden te vroeg geboren was, past hij 
op het washandje.
Op het groene washandje staat een blauwe giraf.
De blauwe giraf kauwt op een blaadje.
Maanden later past de baby nog altijd op het washandje.

ERIKA
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De koning met de Schotse rok vecht in een vreemd land.
Hij ziet de dieren wroeten rondom zich.
Ze kwaken in het gras. 
De vogels verspreiden assen op het paddenpad 
terwijl roestige engelen neerdalen in de hel. 
Vijf zwarte zwanen dragen modder naar het huis
en mijn neus loopt.

•••

Mijn neus loopt,
ik moet voortdurend snuiten. 
De mens bestaat voor negentig procent uit water. 
Ik heb altijd een drinkbus bij, een blauwe. 
Soms droom ik van vakantie in een ver land. 
Ooit was ik met mijn vrouw op reis. 
We hadden heel vaak dorst.

REINALD 

Het donsdeken is te kort voor de grote bakker. 
Omdat de grote bakker 1m97 is, is het donsdeken te groot. 
In het donsdeken zitten ganzenveertjes 
maar de grote bakker is allergisch aan dons.
Hij slaapt onrustig. 
Gelukkig is de ochtend daar gauw.

Zoete woede. 

Woedende vlammen doven gekoeld door de wind 
Wind ontstaan uit lucht.
Lucht die komt uit de woestijn 
waar kamelen lopen.  
Kamelen met bulten gevuld met limonade 
die op de vlammen wordt gegoten.

MARINKA 
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Gedachten
heb ik die wel
en als ik die heb
wat zijn ze dan waard
en als ze wat waard zijn
hoeveel dan
in geld uitgedrukt
ik kan bijdrukken
maar blijf toch
niets hebben
en niets overhouden
ik zit hier
en ik zit hier nog
omgeven door het niets
dat altijd is.

DIETER

Tijdens oorlog is het moeilijker lief te hebben 
denkt de vrachtwagenchauffeur.
Hij knoopt zijn hemd niet dicht. 
Openstaan is stap één.

DEBORAH
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Een schaduw van oneerlijkheid

Ik rijd met de trein.
Langs mij trekt een schaduw. 
Ik stop in de stations waar mensen instappen en uitstappen 
zoals in en uit het leven. 
We praten en ik kijk uit het raam,
zwaai als een driftige monnik met mijn hand 
stap uit.
Mijn hand,  de vleugel van mijn vlucht, trekt me vooruit.
Ik wandel rond in het geloof.  
Later ben ik in het bos 
denk na over goede raad.  
Wat ben ik met goede raad? 

LUC V.

Bananenschilverdriet
 
Ik verdraag geen onsterfelijkheid meer 
die zorgt alleen voor verwarring
zoals een bananenschil op de weg
die je onderuit kan halen
zoals een mens mijn naïviteit.

CHIARA
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Tijd voor afscheid.
Bij een sigaret
 
Even pauze. Het grootste werk zit erop. 
Wij zitten neer. Tussen ons een muur van opgestapeld hout.
Ik kan haar niet meer zien, mijn vrouw, 
maar ik weet dat zij een bloemetjesjurk draagt. 
Zij weet dat ik mijn vuile broek draag en dat ik mijn hemd 
open laat hangen.
Ik weet dat zij zal vertrekken. 
Het zal koud worden vannacht.

CHIARA 

 

De citruspers staat open met het blinkende persgedeelte  
en de steel omhoog.
De jongen kijkt angstvallig naar de citruspers die hem wil 
aanvallen.

De citruspers is nagelnieuw en glimt.
Het appelisensap druppelt langzaam op het aanrecht.

De jongen steekt zijn arm omhoog en roept “en garde”.

ANN
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We lopen door warme sneeuwvlokken
die als vloeibare stenen 
dansen rond kale monden
in een uitkomend gesprek 
met vele woorden
die niets zeggen
omdat ze zitten op karren 
zonder paard.

De karren staan stil, worden
getrokken door muren.
We keren terug 
naar de afzender 
zonder postzegels.
We bewegen als vissen
springlevend
in de modder.

DIETER
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