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Zij
Tweeëntwintig

Zeventien

Honderd

Hij

Zij

Hij
Honderddrie
Zij
Negen
Hij
Zevenduizend
Zij
Achtenveertig

Duizendvijf

Negentig

Hij

Zij

Hij
Eenenzeventig
Zij
Veertien

Vijftig
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Zes

Zes

Zes

Zij

Hij

Zij

Hij
Zeven
Zij
Acht
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Rood

Bloed

Hij

Zij

Wit

Huid

Hij

Zwaar
Zij
Steen
Gisteren

Gisteren

Hij

Hout

De kist

Zij

Aarde
Hij
Het gat
Een lied
Zij
Mijn oma
De zomer
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Blauw

Hij

Grijs

Mijn oma

Zij

Blauw
Hij
Donkerblauw
Bruin
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4

Praten

Laten

Verdwalen

Zij

Hij

Zij

Hij
Komen halen
Zij
De vrouw
Hij
De kou

Benauwd

Vertrouwd

De kleur

Zij

Hij

Zij

Hij
De geur
Pijn

Een witte lijn
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Geluid

Hij

Zij
Ik ga het huis niet meer uit
Hij
Heeft niemand gehoord wat ik zeg
Zij
Eerst was ik er, maar nu ben ik weg
Hij
Vluchten uit de stad
Zij
Regen maakt ons nat
Gebroken

Geroken

Hij

Zij
Loop door tot aan de rand
Hij
Waar het water ophoudt begint het zand
Zij
Vergeten

Gegeten

Een muur
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Zij
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Het vuur
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5

Wat doen we

Dit spel

Zij

Hij

Zij
Het is geen spel
Het kan niet gewonnen worden
Hij
Het is wel een spel
Ik win altijd
Zij
Een spel moet eerlijk zijn

Ik win altijd

Ik wil niet
Niet dit spel

Hij

Zij

Hij
Ik zeg dat het moet
Anders gaat de tijd niet voorbij
Zij
Goed, dan
We doen het spel
Wat zijn de regels
Hij
Die moet ik nog bedenken
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Ja

Nee

Zij

Hij

Zij
Overdag

’s Nachts

Zoet

Bitter

Blijven

Gaan

Hij

Zij

Hij

Zij

Hij

Zij
Erop vertrouwen
Hij
Er niet in geloven

Water

Droogte
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Zij
Morgen zal het
Hij
Gisteren was het

Het zeggen

Verzwijgen

Zij

Hij

Zij
Pas gevallen sneeuw
Hij
Oud ijs in het donker

Eén

Nul

Eén

Nul

Eén

Honderd

Eén
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Zij
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Hij
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Geen

Hij

Zij
Binnen
De muren, de warmte
Hij
Buiten
De lucht, de kou
Zij
Alles begrepen
Hij
Niets gehoord

Alles

Niets
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7

Het huis

Verlaten

Hij

Zij

Hij
De kelder

Opgesloten

Zij

Het veld
Hij
Daar speelden we altijd
Met een stuk touw
Zij
Het houten gebouwtje
Hij
Daar moest ik me verkleden
De ouders
Zij
Die zijn er nooit geweest
Ik ben de enige die er is
De grond
Hij
Er is geen grond
We vallen
De baas
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Zij

Ben jij niet
Niet over mij
Ook al denk je van wel
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8

En nu

Zij

Hij
Ik weet niets meer
Zij
En nu
Hij

Ik weet niets
Zeg jij maar
Iets vragen, misschien

Vraag, dan

Zij

Hij
Waar kom je vandaan
Zij

Daar vandaan
Nee – daar vandaan

Dat kan niet
Daar is niets

Hij

Zij
Daar kom ik vandaan
Hij
Alles is niet waar, wat jij zegt
Wat jij zegt, dat bestaat niet
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Zij
Daarom zeg ik het juist
Dan bestaat het wel
Alles kan waar zijn
En jij
Waar kom jij vandaan
Hij
Wij hebben een oud huis
Zij
Waar staat dat huis dan
Hij
Achter een hek
Het is geheim

En je familie

Zij

Hij
Ze zijn naar de stad gegaan, om te werken
Zij
’t Is fijn om met jou te praten

Waarom

Hij

Zij
Wat jij zegt begrijp ik
Hij
Ik wil niet praten
Ik moet alleen zijn
Zij
Ik wil dat het blijft zoals het nu is
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Hij

Nee
Het kan niet
Je moet uitkijken, jij
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9
Hij
Het is droog hier
Zij
Ik ben ouder dan je denkt
Hij
Waar jij vandaan komt
Was het daar koud
Zij
Ja, altijd
Hij
Je hebt je naam gezegd
Maar ik ben die vergeten
Zij
Wat heb jij daar
Achter je kleren

Gewoon

Waar zijn ze

Hij

Zij

Hij
Wie

Zij
Waar jij bij hoort
Hij
Ik weet niet waar
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Ik hoor bij niemand
Zij
Ook niet bij mij
Hij
Weet ik niet
Zij
Ik wil hier blijven
Samen
Hij
Heb je al gezegd
Kan niet
Heb ik al gezegd
Zij
Hoe lang ben jij hier al

Lang

Hij

Wat is er met je oog gebeurd
Zij
Dat heb ik al zolang
Eerst deed het pijn
Nu niet meer
Hoe

Hij

Zij

Niet vragen
Ik ben nu hier
Wat kijk je toch steeds naar me
Als ik je vraag of je je om wilt draaien
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Hij
Dan doe ik het niet
Kan ik dichterbij komen
Zij
Je kunt het proberen
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10
Hij

Jij
Jij weet dat niet
Maar ik heb dingen gezien
Zij
Wat voor dingen
Hij
Verboden dingen
Dingen die mensen doen
Die ze samen doen
Jij kunt dat niet weten
Zij
ik heb jou al gezegd: ik ben ouder dan jij denkt
Hij
Ik heb mensen gezien
Ze waren heel dicht bij elkaar
Toch waren ze niet bang
Zij
Volgens mij bestaat dat niet
Ik heb altijd gedacht: het gevaarlijk is als je vlak bij iemand bent
Hij
Ik heb die mensen gezien
Ze zagen mij niet
Ze zagen alleen elkaar, van heel dichtbij
Ze maakten geluiden, maar het waren geen woorden

Zij
Ik begrijp het niet
Hij
Ik begreep het wel
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Het was alsof het zo hoorde
Hun kleren waren stuk gegaan, zo leek het
Zij
Wat voor mensen waren dat
Hij
Ouder dan wij
Maar ik heb bedacht: wij kunnen dat ook doen
Ook proberen te doen
Om te weten wat het is
Zij
Dat wil ik niet
Volgens mij ben jij sterker dan ik
Daarom wil ik het niet
Hij
Wil je niet weten wat het is
Zo dicht bij elkaar
Ik denk dat je dan iets voelt
Iets dat je nog niet kent
Zij

Goed
Misschien
Maar nu nog niet
Hij
Je gaat dan helemaal bij elkaar in elkaar
Elkaars binnenkant, kun je voelen
Ik heb het gezien
Zij

Niet zeggen
Ik wil niet dat dat bestaat
Als je daarover praat, dan wil ik alleen maar weg
Hij
Op een dag moeten we het doen
Iedereen moet het doen, op een dag
Dat heb ik gehoord
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11
Hij
Je moet alles doen wat ik zeg
Zij

Dat kan niet
Ik moet doen wat ik zelf wil
Hij
Alles wat ik zeg
Zij
Zeg jij het maar, dan
Hij
Kun je eten vinden
Ik heb honger
Zij
Mij hebben ze altijd te eten gegeven
Hij
Dat is niet meer
Dat is als je een kind bent
Zij
Ik zal zoeken
Ik weet niet waar
Hij
Kun je vuur maken
Zoek eten en zorg voor vuur
Zij
Wil ik wel bij jou zijn
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Hij
Je kunt nu niet meer weg
Zij
Ik moet steeds denken

Niet doen
Kan niet

Hij

Zij
Waarom zeg je dat
Hij
Omdat het zo is
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12
Zij
Ik ga altijd blijven leven
Ik ga altijd een huis hebben
Ik ga altijd weten wat ik moet doen
Ik ga altijd begrijpen wat er gebeurt
Ik ga altijd de verstandigste zijn
Ik ga altijd kunnen lachen om dingen die eigenlijk heel erg zijn
Ik ga altijd niemand nodig hebben – en toch vinden ze me aardig
Ik ga altijd de goede dingen zeggen
Ik ga altijd stil zijn, als dat beter is
Ik ga altijd de taal heel goed kunnen spreken
Ik ga altijd lopen en dingen zien en over alles praten
Ik ga altijd naar jou luisteren en dan doe ik of ik je begrijp
Ik
Altijd
Ik ben altijd
Zo wil ik dat het is
Waarom zeg je niet dat ik gelijk heb
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Jij geeft mij

Een klap

Zij

Hij

Jij geeft mij

Gelijk

Zij

Jij krijgt van mij
Hij
Alles dat je bezit
Jij krijgt van mij
Zij
Een koude hand en anders niet
Jij gaat met mij
Hij
Naar de rand van het veld, waar het hek staat
Jij gaat met mij
Zij
Naar binnen
Ik wil dat je het goed hebt
Jij hoort van mij
Hij
Niets dat ik nog niet wist
Jij hoort van mij
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Zij
Dat ik belangrijk voor je ben
Jij neemt
Hij

Ik neem niets
Ik laat alles liggen
Jij neemt
Zij
Ik neem wat jij mij geeft
Hij
Ik geef jou niets
Ik moet mezelf beschermen
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Zij
Het is groter dan de maan

De zon

Hij

Het is warmer dan vuur
Zij
De binnenkant van de aarde
Het is gladder dan glas
Hij
De wang van een baby
Het is stiller dan de winter
Zij
Het huis van een dode
Het is witter dan de winter
Hij
De huid van een dode
Het is zoeter dan honing
Zij
Het verhaal over vroeger dat ik vergeten ben
Het is mooier dan een bloem
Hij
De dag die voorbij is
Het is zachter dan bont
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Zij
Het onderste van mijn buik
Het is harder dan steen
Hij
De muur tussen ons in
Het is dieper dan slapen
Zij
De kuil waarin het begraven ligt
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15
Zij
Als dieren dood zijn
Dan worden ze opengesneden
Vaak zijn ze dan nog warm, van binnen
Je kunt alles van ze zien
Hun darmen en de rest
Hij
Als mensen dood zijn
Dan moeten we ze met rust laten
Zo is dat bedacht
Na een paar dagen worden ze verbrand
Maar ze zijn niet opengesneden
Zij
Waarom is dat
Hij
Omdat er verschillen zijn
Verschillen zijn belangrijk
Zij
Kun je dode mensen ook open snijden
Hij
Dan zou je niets zien
In mensen zit alleen maar gevoel en gedachten
Die zijn onzichtbaar
Zij
Ik wil begrijpen hoe het werkt
Ik wil weten hoe een mens in elkaar zit
Hij
Dat kan niet
Wij kunnen dat niet begrijpen
Wij kunnen dat niet zien
Omdat we zelf mensen zijn
God – heb je daar van gehoord
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God, die zou dat kunnen
Die kan alles begrijpen
Maar die bestaat niet
Zij
Toch zou ik het willen
Een mens
De huid van een mens
En dan een mes
Wat denk jij
Wat gebeurt er dan
Hij
Pijn
Maar dat is niets
Dat is niet belangrijk genoeg om over te praten
Pijn is voor iedereen hetzelfde
Pijn is niet te verdragen en pijn gaat voorbij
Pijn hoort bij mensen, wist je dat
Dieren hebben geen pijn
Zij
Wat denk jij
Is het waar dat alle mensen dood moeten
Hij
Dat heb ik ook gehoord
Het is waar
Zij
Is dat dan omdat ze iets verkeerds hebben gedaan
Is het een soort straf
Hij

Ik weet niet
Ik denk dat het is omdat ze geleefd hebben
Misschien is dat verkeerd
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Drie

Hij

Zij
Maal geprobeerd, maar nog niet opgegeven
Twee
Hij
Stappen achteruit
Dan sta je tegen de muur
Zeven
Zij
Kleuren kan ik bedenken
Als ik die achter elkaar opnoem wordt alles goed
Twaalf
Hij
Keer is het de eerste dag van de maand
Daarna komt de laatste dag
En daartussen is er niets veranderd
Ik haat de tijd
Acht
Zij

Acht
Dat weet ik niet
Als je acht keer door iemand geholpen wordt, dan is dat veel
Elf
Hij
Woorden hadden ze nodig om te zeggen dat ze mij niet meer wilden
Dat ik weg moest
Toen ben ik gegaan
Misschien willen ze nu dat ik terug kom
Maar dat kan niet meer
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Zij
Zij denken:
Als je een meisje bent, dan ben je met alles tevreden
Zij denken:
Een meisje doet niets
Doet niets zo maar, uit zichzelf
Ze weten niet dat meisjes ook nadenken
Ook een stem hebben
Meisjes willen ook een spel doen
Meisjes willen ook niet weten hoe dat spel afloopt
Zij denken:
Die komt wel weer terug en dan is ze rustig
Ik zou willen dat het anders is
Misschien wil ik straks terug
Maar nu nog niet
Nu wil ik overal zijn
Nu wil ik van de wereld zijn
Nu wil ik jou zien
Jij beschermt
Jij ben sterker dan ik
Maar dat wil ik je niet horen zeggen
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Hij
De allergrootste

Leugen

Zij

De allerzwartste
Hij
Nachthemel, zonder sterren
De smalste
Zij
Doorgang
De bleekste

Huid

Hij

De domste

Opmerking

Zij

De werkelijk slimste
Hij
Opmerking
De laatste
Zij
Mogelijkheid
De laatste
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Beweging

Hij

De verwarrendste

Gedachte

Zij

De grootste
Hij
Wolk, met ijsregen gevuld
De roodste
Zij
Vlek op het witte laken
Het zachtste
Hij
Gebaar, dat toch eindigt in een kramp
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Het is rond

Zij

Hij
Het gat in je hand waar de spijker doorheen gaat

Het is koud

Zij

Hij
Het lichaam dat in de greppel ligt
Zij
Het is wit
Hij
Het vlees van oude mensen
Zij
Het is gisteren
Hij
Geweest dat ik voor het laatst iets heb gezegd
Zij
Het is versplinterd
Hij
Het glas van wat daarnet nog een auto was
Zij
Het is blauw
Hij
De inkt waarmee het oordeel wordt opgeschreven
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Het is blauw

Zij

Hij
De plek waar de vuist mijn huid heeft geraakt

Het is licht

Zij

Hij
Het stof dat de kristallen vaas bedekt
Zij
Het is licht
Hij
De vriendschap, die weg waait
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Hij
En als je nu je ogen dicht doet
Wat zie je dan
Zij
Doe jij ze ook dicht
Kunnen we hetzelfde zien
Hij

Ik zie
Een gebouw, dat is wat ik zie
Een schoon gebouw
Een nieuw gebouw
Een gebouw met aan alle kanten glas
Je kunt er goed naar binnen kijken
Zij
Zijn er veel kinderen in dat gebouw
En staat daar iets op de buitenmuur, in witte letters
Hij
Ja, dat gebouw bedoel ik
Ik lees: “Huis van de toekomst”
Zij
Ik zie het ook
Ik ruik de omgeving
Pas gemaaid gras
Hij
Kennen wij dat gebouw
Zij
Van vroeger, misschien
Nu niet meer
Nu moeten we het zelf bedenken
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Hij
“Huis van de toekomst”
Hier krijgen ze het uitgelegd
Hoe alles zit
Hoe alles moet
Wat verboden is
Zij
Het is vandaag een blauwe dag
Zo’n dag met kleine witte wolken
Met warmte op je huid
Zo’n dag die van de zon is
Hij
Alles is goed – dat is wat ik wil denken
Door de open ramen hoor ik de kinderen iets zeggen
Allemaal tegelijk
Woorden die belangrijk zijn
Woorden over de wereld
Ze kijken allemaal naar één kant
“Huis van de toekomst”
De toekomst is wat ze zien
Dat moet goed zijn
Ik knijp mijn ogen harder dicht
Zij

Ik blijf kijken
Ik begrijp steeds meer
Ik weet hoe het hier is
Straks komen de kinderen naar buiten
Ze hebben allemaal een huis
Ze hebben allemaal een moeder
Ze lopen door straten, waar het rustig is
Alle dingen hebben hun plek
Hij
Als ze vrij zijn, die kinderen
Dan pakken ze een bal van zacht rubber
Ze lopen naar het grasveld achter hun huis
Ze doen een wedstrijd
Zij
Als ze iets te vragen hebben
Dan is er altijd iemand met een antwoord
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Hij
Er is wel gevaar
Maar dat is buiten het huis
Dat zie je op een scherm en daarna is het weg
Zij
Ieder kind heeft een ander kind
Een beste vriend, tegen wie je alles kunt zeggen
Hij

Gaat het zo
Gaat het altijd zo
Of gebeurt er vandaag iets anders
Zij
Dat kunnen wij bepalen
Wij zien wat we willen zien
Misschien worden de witte wolken opeens donkergrijs
En dan zwart
Dan komt de regen en ook de flitsen
Flitsen maken je bang
Flitsen kunnen je raken, als je een kind bent
Wat zie jij
Hij
Ik zie een kind liggen
Ik ruik geen gemaaid gras meer

Willen we dit

Zij

Hij
Soms wil je iets niet, maar het moet toch
Je moet het zien, omdat het er is
Zij
Het gebouw met de kinderen is nu grijs
Nat van de regen
De ramen zijn dicht
De regen valt
Het kind ligt
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Hij
Zal het zo gaan
Of wordt het toch anders
Zij
Misschien blijft de dag mooi en licht
Als de kinderen naar buiten komen
Is er een die alleen loopt
Ze is ouder dan de meeste anderen
Zwaarder en groter
Haar huid is donkerder
Ze beweegt zich langzaam
Hij
Ik zie haar lopen
Niet midden op de stoep
Maar dicht langs de rand
Als ze bij haar huis komt belt ze aan
En nog een keer en nog eens
Pas na minuten hoort ze het geluid van de deur
Ze kan naar binnen
Ze gaat alle trappen op
Zij
In huis ziet ze haar moeder
Die ligt op een bank, op haar zij
Haar rok is omhoog geschoven
Op haar benen zitten korsten
Af en toe krabt ze
De moeder kijkt niet naar het meisje
Er is ook een broer
Hij kijkt TV en drinkt uit een kartonnen beker
Hij
Het meisje loopt naar de keuken
Ze zoekt brood
Dat vindt ze niet
Zij
Wij zien alles
We zien alles dat gebeurt
We zien dat gebouw
“Huis van de toekomst”
De ramen zijn kapot, nu
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Zwarte vegen op de muren
Het was die mooie dag
Die blauwe dag
Toen zijn ze gekomen
Niemand begrijpt ze
Ze willen niet wat alle andere mensen wel willen
Ze willen niet leven
Hij
Er zijn harde geluiden
Er zijn stemmen zoals ik ze nog nooit heb gehoord
Daarna is het rustig
We lopen naar het gebouw
We kijken door de gaten naar binnen
De tafels zijn omver gegooid
De vloer kun je niet zien
Die is bedekt met spullen – boeken en tassen
En met de kinderen die daar liggen
Ik weet meteen:
Als je slaapt, dan lig je zo niet
Zij
Zie jij het ook
Zie je nog steeds alles wat ik zie
Wat we willen zien
Wat we moeten zien, omdat het kan gebeuren
Ik draai me om
Ik loop naar buiten
Ik voel de zon
Het is zo’n dag met kleine witte wolken
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Hij
Ik wil niet meer zien wat jij ziet
Mijn ogen zijn open
Ik heb al gezegd:
Volgens mij is alles wat jij zegt niet waar
Zij
Het kan me niet schelen dat je dat denkt
Ik weet dat alles wat ik zeg een reden heeft
Hij
Je zei dat je iedere dag wordt geslagen
Zij
Niet – dat heb ik nooit gezegd
En zeker niet tegen jou
Hij
Heb je striemen
Heb je wonden
Kan ik die zien
Zij
Dat is verboden
Dat zijn verboden plekken
Hij
Jij kan mijn vriendin niet zijn
Jij praat dom
Zij
Ik denk dat ik weg ga
Hij
Ik denk dat je blijft
Ik denk dat je doet wat er voor je bedacht is
Ik moet zeggen wat jij doet
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Zij
Ik heb echt wel een huis
Ik heb echt wel familie
Die gaan terug komen
Die gaan mij zoeken
Die gaan mij vinden
En dan krijg jij de schuld

Van wat

Hij

Zij
Van dat alles verkeerd gaat
Dat ik de weg niet meer weet
Komt door jou
Zij gaan dat zien
Zij gaan dat begrijpen
En dan gaan ze jou iets aan doen
Hij

Ach, jij
Jij bent een meisje
Meisjes zijn vrouwen
En alle vrouwen moeten afwachten wat ze krijgen
Die hebben nooit zo maar ergens recht op
Zij
Denk je dat ik nog steeds naar je luister
Is niet zo
Is allang niet meer zo
Hij
Ga daar maar zitten, jij
Zij

Goed
Ik zal het doen

Hij
Ik zal je zeggen hoe het zit
Jij bent alleen maar een opening
Jij bent niets, je moet afwachten
Ik ben een ding, ik ben actie
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Als ik me inspan, dan krijg ik jou overal waar ik wil
Maar ik geloof niet dat ik daar nog zin in heb
Zij
En hierna
Wat komt er voor jou hierna
Hij
Ik zei toch
Ga daar zitten
En wacht af
Zij

En ik zei toch
Ik moet doen wat ik zelf wil
Wat komt hierna
Ga je terug
Hij
Waar ik vandaan kom, dat bestaat niet meer
Zo heb ik dat bedacht
Ik kan niet meer terug
Ik kan alleen nog maar vooruit

Zonder mij

Zij

Hij
Alles wat belangrijk is doen we alleen
Zij
Ik denk dat ik wel terug wil
We hebben iets bedacht, maar straks is de dag voorbij en dan bestaat het niet
meer
Hij
Je mag niet terug
Je kan niet terug
Jij zit vast aan mij
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Zij
Ze zullen me missen
Ze zullen me zoeken
Hij
Ze bestaan niet
Je hebt het zelf gezegd:
Zoals je denkt dat het is, zo is het
En ik denk dat ze niet bestaan
Je hebt ze verzonnen
Jij hebt helemaal niemand
Alleen mij
Zij
Ik wil dit niet meer
Hij
Willen is het onbelangrijkste van alles
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Weet jij

Zij

Hij
Ja, natuurlijk weet ik dat
De meeste dingen, die weet ik
Zij
Weet jij wat er straks gebeurt, als we allebei weer thuis zijn
Hij
Ik ga niet meer naar huis
Dat hebben we toch gezegd
Dat heb je mij toch horen zeggen
Ik kan niet terug
Zij
Wat we zeggen is niet hetzelfde als wat we doen
We gaan
Of ze komen ons zoeken en vinden
Dan nemen ze ons mee
We gaan allebei een andere kant op
Hij
Nee
Dit moet zijn zoals het is en zoals het blijft
Ik met jou
Ik doe dingen
Jij moet dingen doen
Wij
Zij
Dat bestaat alleen overdag
Dat heet vrijheid
Misschien heet het: we spelen
Daarna komt er iets anders
Ik weet niet hoe je dat noemt
Maar ik weet wel:
Als de dag voorbij is
Dan is alles wat er nu is voorbij
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Dan ga ik de kamers in die ik al zo lang ken
Dan moet ik slapen in het bed dat voor me klaar staat
Hij
Nee
Dat is het enige woord dat ik nu weet
Als jij zegt wat je nu net hebt gezegd
Dan zeg ik nee
Dit mag geen spel zijn
We hebben dit gekozen
En wat je kiest is voor altijd
We houden allebei hetzelfde touw vast
We kunnen dat niet loslaten
Zij
Alles kan
Alles wordt altijd weer anders
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Niet gedaan

Zij

Hij
Toch voor gestraft
Zij
Niet zo bedoeld
Hij
Toch kwalijk genomen

Niet gewild

Zij

Hij
Toch gekregen

Niet gewild

Zij

Hij
Toch niet ontlopen

Niet hier

Zij

Hij
Toch ook nergens anders meer

Niet met jou

Zij

Hij
Voor altijd met mij
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Niet van jou

Zij

Hij
Van mij – tot ik je niet meer wil
Zij
Niet aan iets vast zitten
Hij
Geen enkele bewegingsruimte hebben
Zij
Niet gedwongen zijn
Hij
Nooit meer vrij zijn
Zij
Niet luisteren naar harde stemmen
Hij
Weten dat je zelf geen stem hebt
Zij
Niet bang zijn
Hij
Weten dat angst het leven is
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Licht

Zwaar

Zij

Hij

Zij
Licht

Donker

Uit-

…vlucht

Uit-

…gang
De enige

Je bedoelt

Hij

Zij

Hij

Zij

Hij

Zij

Hij
Dat zeg ik
Uitgang

Uit-
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…gang

Ik

Jij

Ik

Ik wil het zo

Waarom

Hij

Zij

Hij

Zij

Hij

Zij

Hij
Waarom bestaat niet
De daad verklaart zichzelf

Naar huis

Zij

Hij
Kan niet meer
Bestaat niet meer
We hebben de stap gezet

En dus

Zij

Hij

Daarheen
Nee, daarheen
Daar
Daar is niets
Daar moet je zijn
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[Zij af.]
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25
Hij
We hebben gespeeld
Ik heb de regels bedacht
Ik moest sterk zijn en zij wachtte af
Ik wist het en zij moest er naar raden
Ik gaf het en zij kreeg het
We hebben gespeeld
Het was echt
Ik verveelde me
Ik had niemand anders
Zij was daar
Een meisje is beter dan niets
Gelijk, dat bestaat niet
Het gaat om de verschillen
Ik wil alles onderzoeken
Zij heeft gezegd dat ze terug wilde
Ik heb gezegd dat dat niet kon
De tijd gaat maar één kant op
We raken steeds verder weg van wie we waren
Zij vroeg
– Niet met woorden, maar ze vroeg het toch –
Zij vroeg of ik de dingen wilde bepalen
Ze vroeg of ik haar alles wilde vertellen
Alles dat ze moest weten
Ik kan dat
Maar ik vind het zwaar
Alsof je speelt, met een bal
En dan is die bal opeens van lood
Zij
Zij wilde
Zij wilde niet de dingen die ik bedacht had, die ik goed vond
Zij wilde aldoor iets anders dan ik
Samen, dat bestaat ook niet
Samen alleen zijn, dat kan wel
Dat had ik met haar
Totdat ik het niet meer wilde
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Ik
Ik heb vroeger een stuk grond gehad
Niemand wist dat, het lag ver achter de huizen
Het was mijn terrein, ik had planken eromheen gelegd om het af te schermen
Het was geheim
Het was van mij
Er was gras en er waren struiken
Als ik op mijn grond was, dan kon ik rustig ademhalen
Niemand mocht hier komen
Ik had stenen verzameld
Die zou ik naar mensen gooien die op mijn gebied wilden komen
Dat was mijn bescherming
Ik was daar iedere dag en ik vertelde hardop verhalen
Die gingen over de oorlog, die vroeger hier op deze grond geweest was
Oorlog tussen mensen met rood haar en mensen met zwart haar
Ze gingen ook over oorlogen die nog zouden komen
Oorlog tussen de mensen en de dingen
Sterke dingen, gevaarlijke dingen
Ik had mijn gebied, achter de planken
Het was goed
Toen werd het herfst en daarna kwam de winter
Ik ging niet meer naar het land achter de huizen
Toen het licht en de warmte terug waren gekeerd ben ik er nog een keer heen
gegaan
Maar er lagen overal losse stukken hout – ik kon het stuk grond dat van mij was
niet meer aanwijzen
Wat belangrijk is, dat raak je altijd kwijt
Er zijn altijd anderen geweest
Anderen, die zeiden wat ik doen moest
Ik kon daar niet naar luisteren
Wat ik doen moet, dat weet ik van binnen al, dat hoeven zij me niet te vertellen
Toen is zij gekomen
Dat maakte me rustig
Zij was niets, je kon met haar spelen
Zo had het moeten blijven
Ze had niet moeten beginnen met vragen stellen
Vragen zijn niet goed, als je een hek in stand wilt houden
Teveel vragen spoelen de planken weg
Zij
Ik heb haar naam willen vergeten
Nu wil ik alles vergeten dat ze gezegd heeft
Nu wil ik haar vergeten
Samen bestaat niet
Er bestaat dat één de sterke is
Er bestaat dat die andere niet meer bestaat
Ze is terug
Ze is weg
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Ze is opgeheven
Ik ga nu verder
Ik heb niets, ik weet niets
Maar ik beweeg – ik kan alles achter me laten
Ik win altijd
Ik win altijd
*****
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