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Echt
-Blijf kalm.-

Hou je ogen gesloten. Anders glijdt het duister naar binnen tot je overloopt. Probeer jezelf binnen in je lijf te houden, bewust adem te halen. Bij
elke teug lucht verdwijnt de helft in het ijle, belandt de rest ergens op de
bodem van je longen.
Het is zo simpel. Beweeg je dikke teen, die aan je linkervoet. Gooi je volle
concentratie op het bewegen van die ene kromme teen. Denk aan niets
anders. Negeer je razende brein, de lamheid, je weke lichaam. Krul die
verdomde teen, dat is het enige wat je wil.
Je zit opgesloten in een vacuüm. Je weet dat je wekker roodgloeiend de
minuten wegtikt, tot de volgende ochtend, en dat de muggen een voor een
door het gat in je hor hun weg zoeken naar je huid. Je voelt de hitte die als
een verstikkend deken over je heen ligt. Je kan de muggen niet wegslaan,
de plukken haar niet uit je gezicht wrijven. Hun doffe gezoem verdwijnt
in het klotsen van je gedachten, die het lege bed vullen tot het overloopt.
-Ssssst. Slaap lief, slaap diep.De woorden die je moeten sussen staan nergens geschreven.
-Ssssst. Straks is ze er. Godverdomme. Wees rustig.Je twijfelt. Je voelt iets en je wil kijken. Er is zwart en minder zwart.
Schimmen hangen aan de lijn, trekken traag voorbij in het donker. Een
voor een rollen de figuren je hoofd in en lijken ze een publiek dat je
wanhoop aanschouwt, een vreemd stoïcijns spektakel. Je gaat de lijn af,
op zoek naar haar en je ziet hoe de vormen steeds scherper worden, hoe
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er armen en benen ontstaan, monden en ogen. De rij stopt. Een schaduw druipt van de lijn tot op de rand van het bed. Ze krabt aan iets. Het
schraapt en korrelt.
-Het is niet echt.Het gaat zo goed de laatste tijd. Echt waar. Je staat op, je poetst je tanden,
doucht en eet muesli want dat is gezond. Je werkt, schroeft moeren aan
bouten, plakt stickers op dozen en luistert op de bus naar een mix van de
grootste hits. Je komt thuis, geeft de kat te eten, warmt zelf iets op, kijkt
tv, gaat slapen. Het gaat echt goed met jou. Echt. Je grote teen hangt er
maar slap bij. Ze grinnikt. Ze gelooft het ook niet.
Stap drie: dit gaat voorbij. Weet dat je over een paar uur voor een kom
muesli zit.
Haar lach echoot in de holtes van je lichaam, die steeds kleiner worden.
Lucht wordt nog schaarser. Ze proest, kakelt, gilt en hikt. Ze vult de
kamer, trekt aan je zenuwen en wringt je brein in bochten die het niet wil
ingaan. Je probeert je zintuigen voor haar af te sluiten, maar ze baant zich
keer op keer een weg naar binnen.
- Is dit het?- sist ze.
Je voelt hoe je dekbed omhoog schuift, daar waar haar lange vingers een
weg zoeken naar je verlamde lichaam. Je houdt je ogen gesloten.
-Beweeg je grote teen, dit is niet echt. Dit gaat voorbij. Muesli.- Kijk me aan.- kraakt ze, terwijl ze haar dunne armen rond je lichaam
wikkelt. Je wil niet.
Bij elke ademhaling schroeft ze haar grip aan. Ze giechelt, er valt iets op
je tong. Je proeft zout. Ze giert in je oren en je bent alleen. Zo alleen, met
haar. Of toch niet. In de verte hoor je het grimmige publiek applaudisseren. Je hoort de metalige klanken van bouten op banden en je hoort haar
gehijg, haar stem die zich in je hoofd boort.
-Beweeg je grote teen.- kakelt ze. – Kom op, wriemel er eens mee.Het ijs in haar stem is het ijs in je lijf, het water dat elke gedachte overspoelt en bevriest.
- Ah, wat is je bed koud. Waar is je man ook alweer? De man van je dromen? Gevlucht? Verdwenen? Verdronken in je troep?-Verdronken?- Je plooit ineen. De bodem van het gat waar je al in lag,
verzandt. Je bent op zoek naar een weg naar buiten, uit het hol waar jullie
nu verstrengeld in wegzakken, maar je bent te zwak.
-Dus het gaat goed met je?Ze duwt haar lange nagels in wonden die je wil bedekken en je spert je
ogen open in een geluidloze schreeuw. Haar vormeloze gezicht zweeft
boven het jouwe en met haar holle blik doorboort ze je, legt alles rauw en

47

bloot. Op haar lippen plakken grote, schilferende korsten. Er valt wat op
je tong wanneer ze haar gebroken mond in een grijns forceert. Zout. Je wil
kokhalzen maar zelfs dat laat je lichaam niet toe. Dus je slikt.
-Met hem gaat het niet goed… Je kan het je waarschijnlijk wel inbeelden.
Hij ligt in rij zeven, wist je dat? Je bent nog niet geweest.Je kan je ogen niet meer afwenden van het zwevende, holle gezicht en je
ziet hem. Hij zweeft roerloos in haar leegte.
- Jij reed en nu ligt zijn vlees als gelei op de bodem van zijn kist… Zie je
het voor je? Ruik je het? –
Je wil haar weg. Je wil haar enkel weg. -Mu…-Ja, muesli! Stik in je muesli! Dan kan je mooi naast hem gaan liggen!
Was dat niet de bedoeling? - Ze krijst. Ze hijgt en hij draait om en om als
een lappenpop, roert iets binnen in je wakker.
Hij had wat gedronken, dus reed jij naar huis en jullie hadden ruzie, maar
je weet niet meer waarover. Jullie spraken de hele rit geen woord tegen
elkaar en je lichaam voelde als een veer die zich in die ijzige stilte steeds
meer opwond. Je voelt de prikkende spanning als fantoompijn door je
heen schieten. Je dacht aan alles wat jij wilde zeggen, alles wat hij zou
kunnen antwoorden en je dacht niet aan de weg.
- Zie je zijn blik nog? De tintelingen prikken weer leven in je armen en benen.
Het gelach verstomt. De toeschouwers verdwijnen en enkel jullie twee
blijven achter.
- Voel je zijn leven door jouw vingers glijden? Jullie toekomst?Je vingers trillen, je tenen krullen. Ze krijst. Ze verdwijnt. Hij verdwijnt.

illustratie — Lara Jacoba Breine

Je wekker tikt roodgloeiend de minuten weg tot de volgende shift. Het
gaat beter met je. Echt.
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