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VALNET

Ik ging naar de winkel om een vangnet te kopen.
Doet u er maar tien, zei ik tegen het meisje achter de kassa
toen ze me de meest stevige soort liet zien, 
je weet maar nooit.

Toen ik naar huis liep, probeerde ik
de verende passen te maken
van iemand die echt heel goed bezig is
– politiecommissarissen die de dader bijna
te pakken hebben lopen op tv altijd zo –
maar op het moment dat ik de doos 
openmaakte en een van de netten
uitspreidde op mijn vloer, zag ik
vooral de grote gaten tussen het touw
en gaten maken me bang, als kind al, 
wie snoept krijgt gaten in zijn tanden,
als ik in een boom klom en zou vallen
viel ik vast een gat in mijn hoofd, 
hoe dat eruit zag, probeerde ik me voor te stellen 
wat moeilijk is, want een gat is eigenlijk niks.

Het lukte me niet met mijn handen
op vleugelstand in rechte lijn 
over de touwen te lopen, ik was niet
dronken, alle vissen zouden door de mazen
zwemmen, ik keek naar het plafond 
geen haak die me zou houden.

U bedoelt een valnet had het meisje 
in de winkel nog gezegd, sommige dingen 
probeer ik altijd eerst te vergeten.
 



10 11

*

Natuurlijk ben je niet dood

anders zouden jouw baardhaartjes
niet aan het scheermes kleven 
dat naast het zeepbakje 
op de wastafel ligt en anders
zouden de wollen truien
op een slordig stapeltje
aan jouw kant van de kledingkast  
heus niet ruiken naar jou

trouwens jouw stem staat gewoon 
op ons antwoordapparaat 
ik heb er vanochtend nog elf keer naar geluisterd 
alle elf keer beloofde jij wie na de piep iets zegt  
zo snel mogelijk terug te bellen 
dat je dat nog niet gedaan hebt bij mij 
komt natuurlijk omdat ik niks heb ingesproken
of misschien was je even met iets anders bezig
ik moet ook niet zo ongeduldig zijn

bovendien ligt jouw paspoort met overduidelijk
jouw foto daar waar onze belangrijke papieren 
altijd liggen, in de bovenste keukenla
dat weet jij net zo goed als ik
gisteren nog heb ik gekeken en ja hoor 

op die foto lach je zelfs stiekem jouw scheve lach
iets wat van de gemeenteambtenaren
helemaal niet schijnt te mogen
maar daar trek jij je gelukkig niets van aan

dus als we willen
zouden we vandaag nog 
onze koffers kunnen pakken
om samen op reis te gaan.
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HAPPY END

De rode loper ligt opgerold klaar op zolder,
ik heb hem laten stomen en bij mij om de hoek
zit een Turks naaiatelier waar ze mottengaten 
zo netjes kunnen repareren dat je er niets meer van ziet.

Ik zal eeuwenoude beukenlanen aanplanten,
dynamiet bestellen, bergketens laten exploderen 
zodat jij niet hoeft te klimmen op weg naar mij 
en alle wateren die te diep zijn, leg ik moeiteloos droog.

Het fanfarecorps huur ik in, gouden trompetten zullen blinken 
in de ochtendzon, ja die is er, ik koop de weerman gewoon 
om,
daarna lijm ik nog snel even het oor van mijn mooiste 
porseleinen kopje, daar mag jij uit drinken en natuurlijk 
zijn er roomboterkoekjes voor bij de thee.

Ja, op een dag zal het eindelijk echt zover zijn:
over zacht verend polderlaagland wandel je naar me toe, 
verse beukenblaadjes filteren het zonlicht 
de muzikanten staan klaar - mondstukken al aan hun lippen -   
weldra zullen ze het eerste lied inzetten.

Nog even en je komt bij me binnen, 

het theewater kookt bijna, zorgvuldig
schik ik de koekjes op een schaal en pluk nog vlug 
een pluisje van mijn rok,

dan lopen mijn voeten langzaam de trap op naar boven,  
ik kijk door het zolderraam en zie wat ik zo vaak droomde: 
een stipje wordt groter en neemt jouw vorm aan,

jouw haren, jouw armen,  jouw benen die bewegen,
de muziek schalt nu in mijn oren, onder jou begint 
de loper te kronkelen en wordt oorverdovend rood.

Ik stap bij het raam vandaan en weet wat ik aldoor al wist: 
ik zal me verschuilen, niet thuis geven, stil blijven wachten
tot jouw levensgrote verschijning verandert in een bleke punt 
op een pointilistisch schilderij en ik terug kan kruipen
in mijn veilige sprookjesboek waarin niemand hoeft te weten 
hoe ‘lang en gelukkig’ eigenlijk moet.

 


