
Selfie-poëzie

Hier sta ik dan. Met beide voeten op de grond. Nog even, want...

Soms heb ik lange tenen, en een kopje vol verbeelding ja.... 

dat heb je nodig in de gekke wereld. En een voetje lichten kan ik ook... 

Mijn voetafdruk die ligt op schema. Ecologisch dan. Gestadig onderweg naar 

kleiner. Beter zo dan overdadig gulzig buikje vol. En ja..., wie ’t schoentje past 

die trekt het aan. Of wenst me naar de maan.

Achilles is natuurlijk ook vertegenwoordigd. Dubbel zelfs. Aan beide achter-

kanten van mijn benen.(Heb je nodig om heel recht te kunnen veren, en om 

soms ook wel eens schuin te gaan marcheren). Schenen zonder lappen ook.

Want vragen om een knieval... niet aan mij besteed. Een knietje géven, ja na-

tuurlijk als ik in mijn kruis getast word door een tegenstrever.

Soms werkt iemand op mijn zenuwen en dreig ik in een knoop te raken en

ik krijg het na een tijdje danig op mijn heupen.

Met de billen bloot is niet aan mij besteed. En op de blaren zitten als mijn 

gat verbrand is... wees maar zeker!

Een probleem ligt echt niet langer op mijn maag of op mijn lever want ik 

kan een stille ruzie niet verteren. Liever spuw ik dan mijn gal - gelukkig 

meestal neergeschreven. 
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Als het even kan dan zet ik er mijn schouders onder. Of ik maak me tijdig

uit de voeten want ik kan niet alles torsen.

’k Heb wel wat ervaring achter op de rug. Dus eerst diep ademen, de zaak 

bekijken en terrein aftasten, schouders rechten... ’k Voel mijn hart wat sneller 

slaan, zelfs kloppen in mijn keel, mijn plexus raakt geconcentreerd... mijn buik-

gevoel verteltwat er zich afspeelt in mijn bovenkamer...

Spelen...  ’t Is alsof mijn adem moet gaan kiezen tussen stokken of een diepe 

tweede moet gaan halen... Dreigt mijn hart te breken of een ritmestoornis 

aan te gaan? Dus laat ik mijn gevoelens spreken, zoek niet al te lang naar 

woorden want dan spreek je met een dubbele tong en klinkt een mens teveel

verbeten. 

Luisteren naar mijn geweten om te kunnen slapen op mijn beide oren... heb

ik meegekregen met mijn genen. 

Spreken is wel zilver maar een open gouden hart... dat is toch beter.

Openhartig noemt men dat. Of hartverwarmend want het voelt zo spannend

heerlijk met dat kropje in je keel je bloeddruk observeren, voelen stijgen...

Door je aders stroomt je bloed als onderdeel van dorstig volop leven. Soms

ook onderweg naar hekel. „’k Heb een hekel“... ja, aan opgekropte woede,

zwijgend toezien, blind vertrouwen, oorverdovend zwijgen, schaamteloos ver-

bleken, tandenknarsen, iets verbijten, dikke nekken, lucht die blaast van hoge 

torens, brouwen die gaan wenken of verfronsen, kort geknipte oogjes, hersenen

die pijnigen, mijn haar dat recht gaat staan op weg naar kippenvel... 

   



... 

... het zweet dat parelt, kelen die gaan schrapen, speeksel dat gaat druipen, 

rood als een pioen een doorn in het oog betekenen voor anderen......

... een bulderlach, een uitroep onderstrepen met een veel te grote mond,

twee heel beleefde woorden die gaan spreken als een praatje voor de vaak

terwijl de ander toch zijn neus ophaalt om niet te veel te moeten snotteren...

Een hekel... hekelen... gehekeld.

Moedertaal...

                                          - - -

Ze wordt vanzelfsprekend aan de baby met de pap al meegegeven.

Eerst de lippen-labialen. Als de kleine honger heeft de gutturalen die hij

zelf spontaan kan produceren als hij honger heeft. Geschreeuw. Gehuil. Door

merg en been. En als hij zeurt of heel subtiel komedie speelt...dan hoor je

de nasalen. Opgelost door... neuzen-neuzen. Iedereen zijn meug...

Wat later dan de stemgeluiden van de moederkloek: „Je mag niet overal je 

neusje tussen steken!“ Of het woordje „foei!“... om met haar liefde

onbeleefde woorden toe te dekken. Of om hem of haar te sussen met

verhalen die heel graag een eigen leven lijden, leiden naar een eigen leven.

Kies maar. Onderweg naar later. Veel te snel.

Kom, neem het niet te nauw. je rug is toch veel breder... 
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Hormonen die gaan razen. Uitgesproken taferelen die verzwijgen. Tegenspre-

kelijk-natuurlijk. Stonden die als volle maan gaan rijzen met een doekje voor 

het bloeden, toch!

En dan die schuttingtaal. En... klinkt het niet dan botst het! Zeker als een 

tijdje later je gedachten puberaal gaan masturberen... - sorry mensen, leef-

en tijdgenoten - mijn ’erectio nervoso’ speelt me parten - och,... erectia ner-

vosa voor ’Me Too bewegingen’ - en voor de groot-geleerden onder ons: de

praecox bij het nachtelijke onaniem ejaculeren...

Stop ermee.! En toch... wanneer ik met mijn slaande trom het vege lijf wil 

redden of mijn ego radicaliseren... als ik op de drempel sta, met kop

en schouder ergens boven uit wil steken, in de wolken ben, wil voelen of 

verpotelen aan haar BH, wil binnentreden - penetreren klink te erg banaal -

mij voorstel aan een geest en lichaam dat zich aandient om te snel te ver

te gaan of wil verdwalen in de armen van Marianne, Hilde, mijn Jeannineke 

of in de heuveltjes van Erica...

„Hij komt eraan“, sprak toen de bruid en ja, ze voelde met hem mee.

„’t Is hier wel donker“, dacht Boer Bavo en hij kneep ze.

„Ik ga trouwen met de veerman!“, zei het meisje en ze miste de boot.

„Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten!“, schreef de dichter en 

hij verdronk.

„Wel, God almachtig!“, riep de bisschop uit en hij verzweeg zijn geweten.
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Eerst is eerst!“, bedacht de renner en hij zoog een wieltje.

„Niet-snutten!“, gilde de buurvrouw en ze zocht een zakdoek.

Ben je nog wel mee?! Je leest wanner je wil nog meer... in deze keet.

                                                 - - -

Tot daar mijn spitsigheden. Allemaal gevonden in mijn achterhoofd.

De dekens van de ouderdom... ik ben ze niet vergeten maar... te confronterend

Al die rimpels die vertekenen, de hoeken aan je lippen die naar onder plooien,

benen die niet vlotjes meer bewegen, meno-pauzes... (M/V!)

Mijn vingers voelen als besneden van het schrijven met een veel te scherpe pen.

Mijn nagels heb ik opgegeten. - naalden in een berg van hooi dat ruikt

naar eigenwaan en stikt van veel teveel verbeelding.

Laat het waaien. Overwaaien.

Hoor je oren niet meer spitsen. Speel met woorden en met vuur.

Dat stookt veel betert. Laat je aders verder kalken. Zet je rustig en tevreden 

op je luie kontje neer.

En speel. 

Tot ziens. Bedank jezelf.

En leef. - - - - -
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Willem Brueghel de Jongste
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