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Wanhua (agitatie)

plannen, Eye Yikes.
in de spiegel een nee, speelgoed en peuter
rode tint voor een uurrace. verandering.
geen zoekopdracht. maar er is hoop
en deze vertaling kan niet
soms kan adem gebeuren
het is verbluffend en overtuigend, ontworpen
om een stabiele vorm op zijn eigen schedel te hebben.
genade en medicatie niet vertegenwoordigd.
de kleurverandering kan erg klein zijn en verschillen
uitzending wil je voorbereiden.
een dieper ding is iets in de toekomst
gebrek aan vertrouwen in levenloze dingen, nog minder
in levende. het leidt soms tot schande of fysiek misbruik
als er geen vreugde is, is het minder dan anderen.
verbazingwekkend genoeg is het aantal volwassenen groter.
de belangrijkste dingen gebeuren. dat is het probleem
het is in opkomst.
loop snel

(agitatie)
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festina lente

haar lippen en jukbeenderen zien er voller uit ‘ik was het zat
elke dag weer hetzelfde gezicht in de spiegel’
ik knik ‘soms moet je wat veranderen of iets nieuws
kopen om weer lekker in je vel te zitten
ik heb boeken besteld bij bookdepository’
‘precies als je niet verandert of vooruitgaat dan is dat regressie’

’s avonds dansen in club lite op blote voeten zonder te mogen praten
in de bloemenbar wisselen we ervaringen uit
‘het grootste deel van mijn leven was ik doodsbang
voor iedereen’ haar bovenlip is links dikker dan rechts
we spreken af om op 31 december samen
doelen te stellen voor het nieuwe jaar

een paar weken later stuurt ze vrienden een sms met ‘hey’
voor ze haar vader vermoordt
ik zie haar niet anders dan hoe ik haar zag voordat ze deed
wat ze deed ik hou nog steeds van haar ik geef om haar

de rechercheur vraagt of ik het zag aankomen
achteraf zie je alles aankomen

als ik haar mag zien vertelt ze dat ze het gangpad
in liep dat leidt naar het washok
waarin haar vader stond twee kogels in zijn zij drie
stappen naar voren en eentje in zijn hoofd om zeker te zijn
dat hij daar niet gewoon lag maar dat het eindigde
‘een gewicht van 1000 kilo viel van mijn schouders’

je kunt een dier in een hoek drukken
stenen gooien er tegenaan schoppen maar uiteindelijk
ongeacht hoe groot jij bent en hoe klein het dier is het bijt terug

‘ik keek in zijn ogen net voor hij doodging
in die laatste blik zag ik dat het hem speet
en toen speet het mij ook’

licht

we spreken af bij de burger king op het leidseplein
ik kan alleen boos worden op computers zegt hij
als ik vraag naar zijn politieke voorkeur
lopend naar het festival
mijn vingers ruiken naar zalm

met mijn rug naar het podium een gordijn
van inktvissen geprojecteerd op de menigte
bekijk ik hem beter
onwillekeurige oogbewegingen

ik begin kleuren te horen
had ik dit maar thuis in bed beluisterd
met wat tramadol
kon ik ook mijn hand wassen met lavendelzeep

ik handel vaak in een opwelling
[grotendeels mee eens]
ik reageer vaak afkeurend op andermans gedrag of overtuiging
[neutraal — noch mee eens noch mee oneens]
mensen vinden mij ongemanierd of beledigend
[een beetje mee eens]

langzaam verplaatst het licht zich richting mij
als iemand nu in mijn buik stompt ga ik overgeven
hij negeert mijn opmerking

’s nachts slaap ik niet
mijn vingerkootjes doen pijn
een sirene intensiveert en vervaagt
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•

in de ekowinkel om azijn te kopen
ongefilterd, zonder e-nummers of conserveringsmiddelen

mijn yogadocent heeft altijd raad
‘je moet denken: nu is asha aan de beurt, heb maling aan de rest’
in het tegenlicht een krans van blonde haren om haar gezicht
een aura van zonnestralen rondom de explosie van goudblond
ik ga aan een tiendaagse citroensapkuur

een week later blondie ook op de markt
hakken waar ze nauwelijks op kan staan
‘mijn geslonken voorraad vitaminepillen en citroenen aanvullen’
ze lacht alleen maar
‘en ik heb een nieuwe fietsbel nodig’
haar hand op mijn schouder
‘het lijkt of je steeds meer jezelf wordt’

onderweg naar huis ingehaald
door de regen toeristen op het fietspad
dat koude, stenige geluid
van de bel mijn kletsnatte gezicht

ik schrik altijd als iemand me aanraakt

de buurman die elke ochtend slijm ophoestte
toen ik op de lemaire woonde en het huis
op de nassau verbouwd moest worden

ik probeer te voldoen aan de eisen maar
kom niet verder dan de voordeur

ik kocht een steensoort die goed
was voor mijn vijfde chakra
betere communicatie
patat patat
bezwaar indienen
komijn en zweet ruiken hetzelfde

er is altijd het risico dat je van de trap valt
en je sleutelbeen breekt of net als mijn 79-jarige buurvrouw
zowel je heup als beide polsen
en osteoporotische botten genezen nooit helemaal

ik hoor het pas als het stopt
het geluid van de printer

meer dan 90 procent van de problemen
is opgelost als iedereen in zijn eigen kamer
blijft maar ik wil het nu hebben over
de problemen die ontstaan binnenskamers

als je lang genoeg in het licht kijkt
ga je vanzelf zwarte vlekken zien
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het zit in je

om mijn moeder te zien
ga ik naar holland casino
ladies night gratis drankje
vind ik haar bij roulette
extreem gedehydreerd
vertelt dat in de toekomst
gezelschap van de mens
onnodig is door robots
belooft me er een en
dat een meisje door
te veel deo is overleden
als haar 100 op zwart
verliest zegt ze dat ik
ongeluk breng zachte g
ik vraag welke drie woorden
wil je dat mensen noemen
als ze aan je denken
gul gul gul gul gul gul
en vogel

utilitaire lafheid

ik probeer te vertrouwen op het zelfreinigende
vermogen van mijn lichaam en ben gestopt met douchen

me gister weer kapot gezopen
in de pels besloten naar amsterdam te verhuizen

iedereen vraagt steeds wat er gebeurt
wat gebeurt er
er gebeurt helemaal niets
ik zit hier gewoon en er gebeurt niets
een robot maakt geen verhalen van patronen

praktische dagelijkse dingen is waar ik last van heb
niet kunnen fietsen door te grote schaamlippen
nagestaard in de sauna en geen strakke broeken

mensen hebben me vaak verkeerd
begrepen of voor gek uitgemaakt

de wereld is erg veranderd
de laatste keer dat ik iemand sprak
was toen oma overleed
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sprite is slappe cola

als mijn mensen geroepen door mijn naam
nederig neerknielen en bidden
mijn gezicht opzoeken
zich afwenden van hun slechte wegen
zal ik hun zonden vergeven hun land genezen

ik ben een slaaf
soms ben ik best aardig
een niet-rationele ontmoeting van belangrijke ideeën
ten koste van alles diepgeworteld
ontwaakt in hongersfeer
het is oké

ik stem tegen alle richtlijnen
een langetermijnonderzoeksplan
naar heroplevingen en normalisatie
had ik maar iets van de zomer gemaakt

ken je dat
beetje aangeschoten en je weet niet of je alcohol op hebt

‘ten koste van alles’
fuck, wat betekent dat

ik controleer continu mijn mentale staat
hij is helemaal stil
had ik iets voor hem kunnen doen

wit
ernstig misvormd
doet zich voor als zwart

ik vind mezelf best aardig

voor ons is het leven nog wel grappig

ik ben je rolstoelvriendin de container
arriveert je draait je om kijkt
over je schouder naar mij
reikt me je rechterhand
ik kan je zo niet laten gaan

mijn ouders begrijpen mij niet
ze willen dat ik carrière maak
dat mijn toekomst ervan afhangt

je houdt iets stevig vast
kleine benen ik herken de knieën
ze redden me net op tijd

mijn ledematen luisteren niet
mechanische beweging naar links
interferenties en seksuele handelingen naar rechts
laten we ons ontdoen van jou

ik haat logica
gaat het uitgerekend nu regenen
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ii

mag niet: mooi zijn
moet: coaguleren
tot een onherkenbaar geheel samenklonteren
dat je niet weet is dat neus of grote teen neen
alvleesklierroze

dit is een spel dit dit leven zeggen ze wel
eens mee eens
zelf verzonnen: speelsheid mijn tweede naam

op een vreemde manier ouder worden
wang lip plomp vooruit denken
steeds minder vlak

aaneenzetting

i

op de grens van februari niet buigen
voortdurend de nacht voorbij willen
naar de kalmte van een vluchtige blik

ik krab aan opgedroogd bloed op mijn leren jas
mijn ogen kan ik nooit alleen laten
amberogen voor elk wat wils
iets overbodigs vrijwilligen
een ritueel dat ik niet ken

ik heet: pervers verlangen
ik heet: een loopse hond
lachen is: een soort kotsen

in een droom loop ik naast een woord dat zwart is
er lijken geen woorden onveroverd
schijndrachtig verzameldrang

wat is menselijk
ik laat haar niet binnen
ik laat ze allemaal wachten

we zijn een echt gezin
een hecht gezin
we zijn gedeporteerd gezien
we hebben zin charlatan
en alsmaar de maan vieren alsmaar lachen alsmaar
hier
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ongeschonden niemand
een moeder gaf symbiotisch wat ze kon
een verstrekmodder
kalk tussen mijn tanden malen
hello money

wat is leefbaar
wat is menselijk
ik laat ze nog steeds niet binnen

gehuld in fraairoze
eigenaardige plek is dit

even makkelijk op te doeken

eindig met koan:
hoe klinkt een hond in schijtklare positie

(balt hand)
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