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1
knuffelallochtoon





uitgeefvergadering

uit de blokken

kogelvrij vest in de zomerhitte

op rails naar de hoofdstad

de koffers trekken mijn polsen uit de kom

de dienders doorzien mij

en strippen mij in de etalage van de uitgeverij

ze zwelgen in verdenkingen

en legen elk een koffer

kleding en krachttermen vliegen over straat

ik raap alles op

de bullebak beukt mij in mijn borst

en schiet langs mijn gilet als een angsthaas

ik zeg dat ik maar een dichter ben op weg naar mijn uitgever

ben jij een dichter vraagt de politieagent

en hij haalt mij door het systeem

jij bent een crimineel zegt de politieagent

ik bel mijn redacteur

zodat hij garant kan staan voor mijn dichterlijke liquiditeit

en mij kan redden met zijn betrouwbare uiterlijk
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redacteur pasternak nadert de politiezaak

en wordt bedreigd met arrestatie

hij stapt terug naar de uitgeverij

als een kraanvogel
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beledigd

op vleugels van berlijn naar kopenhagen

ik dump mijn spullen in een buitenwijk

en pak een taxi naar centraal

ik wil een treinkaartje kopen bij de automaat

maar ik mag niet betalen

mijn vriendin betaalt zelf

na een waanzinweekend

in een hotel in de puinhopen van oost

gekibbel in musea

en verstoppertje bij gedenktekens voor vermoorde joden

rijkeluisrestaurants

met flikkers en kreeft aan de bar

en wachtrijen op de luchthaven

de terrorist komt omhoog vanaf een perron

hij passeert mij met een baard

die groeit met de snelheid van zijn onverzoenlijkheid

ik volg hem met mijn ogen

zover mijn blik reikt

een junkie loert naar een kinderwagen
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hij is te druk met zijn volgende fix

ik omhels mijn vriendin

en word geraakt door een steentijdklap

mijn vriendin gilt luidkeels

ik knipper even en sla de terrorist op zijn kop

maar ik ben mager en slap

en aan het afkicken

ik neem hem in een wurggreep

omdat hij mij van achter heeft belaagd

technisch gezien leidt hij op directe stoten

tumult tot de politie ons scheidt

ze drukken hem in voetsporen en peuken

terwijl ik die kalief op zijn kaak knal

we eindigen op het bureau

een op de verklikkerstoel en een in de cel

schoenen die ooit de mijne waren

geparkeerd voor de celmoskee

ik zeg dat ik naar de plee wil

zodat ik de cel kan binnendringen

en met gelijke munt betalen

ik trek door en vlieg naar de cel

hij is op weg naar de cellen roept een politievrouw

terwijl ik de deur ontgrendel
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voordracht in het getto

vliegverbod

bomhonden en barricades

gevechtsklare agenten op straat

en scherpschutters op het dak

ik schijt op pet in hun gepantserde suv

gangstertype achter het stuur

luistervink in zijn olifantenoor

de intellectuelen hebben allemaal een zomerhuisje

en zitten in de rats voor de storm

ze wonen in østerbro

en balen van het bendeconflict in nørrebro

ze begieten de groenten in hun moestuintjes

en kastijden hun kinderen met idylles

ze begroeten liever een vedette

dan een vriend

ik lig in de foetushouding

in martin krasniks kinderbed

achter het kleinste kamertje

ik verstop mij zowaar bij een jood
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staatsbezoek

ik flaneer door europa

met een dichtbundel in mijn binnenzak

lijfwachten corrigeren mij en laveren mij

die arme mannen hebben het beter in mijn leven

dan ikzelf

ze wekken mij met een politiepenning

als ik te lang slaap

en begeleiden mij als de koningin

ze mopperen als ik jointjes rook

en als ik sneller terugsla dan zij

hun traagheid en hun slaafsheid

hadden geen vat op mij

ik droomde van het uitvoeren van heldendaden

maar was voorbehouden voor het vuile werk

ik was een onbeduidend deel van hun welstand

terwijl zij een beduidend deel waren van mijn verval

ik verdoof een zenuw in mijn bewustzijn

terwijl zij niets goed in de gaten houden

en snuffelen naar informatie
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mijn tijdsbesef is als een lege zandloper

mijn oriëntatievermogen is als een afwijkend kompas

mijn gevoel voor orde beperkte zich tot mijn broekzakken

de consequentie was het machtigste

wat ik kon bemachtigen

en ik lapte de lichtgaten in mijn gemoed
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spanningsveld

ik zit klem tussen twee machtsstructuren

de een opereert van boven naar beneden

de ander van beneden naar boven

ik verzet mij met hand en tand
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dieren

ik paf de natuur uit mensenhanden

ik hoor de god uit mensenmonden

ik ontmoet het dier in de mensenmenigte

nieuwe vrienden wekken oude herinneringen

tolerantie overtroefd door afkeer en allergie

homoseksuelen en gehandicapten

worden gestenigd met onderhandse worpen

het kwaad heeft een stijve pik

en een kontgat besmeurd door zondes

kom mijn lief

jij moet getuigen van mijn liefdadigheid

jij die de dood overleefde

om vervolgens dood te gaan door te overleven

ik bots op jouw bezorgdheid

ik smeet jullie juwelen af toen ze in mijn huid beten

ik kokhalsde mij een weg uit de onderdrukking

de wolken droegen iets dodelijks mee

ik word herkend op een schrale aarde

ik vertoon kamelengedrag in het kalifaat
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ik heb een pikhand voor het gepeupel

ik loop over straat

een deen die wil deensen

en een stumper die wil slopen

ik tuimel in slaap

droom over vermoorden of vermoord worden

ik wil ervan getuigen

met geest in het lichaam

of met bewustzijn zonder lichaam

ruïnes routines rituelen

de tijd schrijdt voort als de duinen

bladeren wapperen met aura

ik zie er goed uit

narcist tot op het bot

bewonder mijn spiegelbeeld

wankel met o-benen van aandrang naar aandrang

de darm dringt zich op

ik ben op zoek naar een gepaste plek voor mijn drol

ik bak mijn begeerte

ik ben hongerig en ik voed mijn eetlust

ik bind de toekomst de handen op de rug

ik ontdoe de hedonist van het hedonisme

wankelmoedig

ik trap op een trouwe

met vertrouwde ontrouw

16


