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JADE

likken
jou
ik
jou likken
beetje spuug beetje spugen
mijn tong over jouw borstkas
bijten ook
haphapslobberslobber
mijn tong trekt slijmsporen over jouw bovenlijf
mijn tong een trage slak over jouw lijf
mijn speeksel overal spuug spetters nat
het is een natte bedoening
klefkletsnat
hoesten mag ook prima hoesten
niezen ook kuchen niezen hoesten
mag allemaal
nies over me heen
jouw spetters klodders snot ook snot
jouw snot over mijn lijf
slijmerig glibberig
ik mis jouw tong jouw snot jouw spuug
ik mis jouw slobberen
in mijn mond in mijn oor in mijn ellenboog in mijn alles en overal
handen ook
handen tong likken bijten grijpen
strelen ook
aaien kussen zoenen neuken
ook tuurlijk
tuurlijk neuken ook
en klaarkomen
tuurlijk zeker klaarkomen overal eiwitvlekken
overal hardnekkige eiwitvlekken
zeggen ze wel eens in wasmiddelenreclames
‘goed voor al het vuil,
zelfs hardnekkige eiwitvlekken!’
wist je dat?
zal wel niet
jij doet vast niet je eigen was
nee dat doet zij voor je
en ’s avonds op de bank

met je gezinnetje bakje chips
lekker naar de Voice kijken
of Boer Zoekt Vrouw
sorry ik weet dat het niet eerlijk is
maar
ik stel me liever voor
dat jullie elkaar elke dag de huid volschelden
dat het overleven is
dat de echtscheiding al is aangevraagd
maar dat jullie alleen nog bij elkaar blijven
vanwege de situatie
we hadden naar een woestijn kunnen trekken
en elkaar elke nacht verhalen vertellen
en hardnekkige eiwitvlekken in het beddengoed veroorzaken
durf je niet, weet ik
weet ook helemaal niet of ik daarop zit te wachten
op je scheiding bedoel ik
ik hoef je niet in huis omdat je nergens anders heen kan
ik wil je in huis omdat je bij mij wil zijn
nou ja
ik wil ook niet de weekend-stief voor je kinderen zijn
of erger nog
dat dit het hoofdhuis wordt
zit ik met twee stiefpubers
overal hardnekkige eiwitvlekken
maar wel iemand om in weg te kruipen
wil je eigenlijk wel bij mij zijn?
ja, in de schaduw, in de nacht, in het donker,
in de duisternis van het dekbed,
maar durf je in het volle licht?
sorry
ben een beetje uit de bui nu
mis je gewoon
baby’s die niet geknuffeld worden
die gaan dood
was een experiment
in de jaren veertig
van een of andere Oostenrijker was dat
die had allemaal baby’s verzameld
en de helft werd geknuffeld

en de andere helft kreeg alleen voeding
maar werd niet aangeraakt
was niet eens in een of ander concentratiekamp
was in Amerika
na vier maanden hebben ze dat onderzoek stopgezet
helft van de baby’s was doodgegaan
sorry dit is niet geil
dit is niet het filmpje wat ik voor je wilde maken
dode baby’s is wel een moodkiller ja
…
ik wil dat je me knuffelt
fijnperst heel hard drukt
me zo stevig vast pakt dat ik niet kan ademen
dat je alle lucht uit me perst
ik wil bewusteloos raken in je armen
en dan bijkomen in een andere tijd
of beter nog
buiten de tijd
ik verlang naar je
…
verlangen is levensgevaarlijk
in een tijd waarin liefkozingen een gezondheidsrisico zijn
ben je al gestopt met roken?
jezus
sorry
dat is niet mijn rol
daar heb je al iemand voor
…
ze maaien het gras
buiten
ja tuurlijk waar anders
het ruikt naar angst
gras dat wordt gemaaid geeft in de doodsstrijd
een of ander stofje af
als, weet ik veel, waarschuwing voor de andere sprieten?
niet dat die weg kunnen rennen
nee
ze kunnen zich alleen nog voorbereiden op de dood

die geur
dat is de paniek van gras
dat zijn de tranen van gras
het is de klaagzang van gras
ik heb alle ramen dicht gedaan
ik wil het gekrijs van het gras niet ruiken
ik wil mij niet voorbereiden op de dood
ik wil geen ongeknuffelde baby zijn
of machteloos gras dat wacht
tot de messen van de maaimachine
me bij de enkels afkapt
en in mijn doodsstrijd
geuren krijsen
…
zou jij op mijn begrafenis komen?
hoe zou je dat uitleggen?
denk je echt dat ze van niks weet?
zou ik op jouw begrafenis mogen komen?
…
van seks naar dood in vijf minuten
terug gaat lastiger
niet voor necrofielen
het is zo stil
ik ben blijven hangen in de wachtstand
dat was al zo
natuurlijk
maar wachten zonder inlossing
dat is
alles wat ik in huis haal ontsmet ik
alles wat ik eet smaakt naar desinfectans
boodschappen doe ik stijf van de adrenaline
iedereen kijkt elkaar
met bevroren ogen aan
dit is het voorstadium van de oorlog
van allen tegen allen
bij de ingang van de supermarkt
stond een dronken dakloze
halve liter sterk bier in zijn hand
hij zong

hij sproeide spetters spuug in het rond
Purcell.
Het lamento van Dido.
Ik werd er doodsbang van.
Toen ben ik dichtbij hem gaan staan
ik voelde zijn speeksel
tegen mijn wangen spatten
zijn spuug
in mijn ogen
op mijn lippen
overal spuug spetters nat
en ik zong mee.

