
En het meisje kwam terug. 
Anders. Vol van. 

* * * 

Hij bis Terwijl wij op u hebben gewacht , 
hebben we in het salon een vuur van ol i jvenhout 
gemaakt . 
Zij Waarin het meisje terugkomt en . . . 
Hij bis Laten we samen liggen, je h o o f d tegen 
mijn arm geleund. 
Hij Waar in . . . Laten we eerst elkaar beki jken 
in het schijnsel van het vuur . . . 
Zij Waarin het meisje terugkomt en de 
toeschouwers inlicht over wat er met haar 
gebeurd is sinds. . . haar ui tdri jving. . . 
Hij bis In de vlugte dan . . . 
Hij Voorzichtigheid.. . 
Kikker Ongelukkig meisje, 
Wat kan ik voor u doen? 
Ontvouw uw wensenlijst je, 
Voor mij alvast een zoen. 
Zij ... 
Ik vlucht uit de baarmoeder . 
Ik vlucht van de baarmoeder , om het labyrint 
van mijn eigen lichaam te ontdekken. Ik verlaat 
de moederwarmte om de kille wegen van mijn 
menszijn te betasten. 
Bekleed met vaginale weefsels, daal ik, 
voorzichtig, langs oesophagistische gangen, 
waarvan de kleverige substraten mij omringen 
met een te harde kilte, die mi jn overgevoelige 
huid prikkelt . 
Ik tracht deze kilte te ontvluchten wanneer plots 
erectiele lichtflitsen mij van deze kilte bevri jden. 
Meer en meer licht vult mi jn ogen en verwekt 
deze tot leven. 
Een nieuwe leegte verovert mij , een omvangr i jke 
leegte, die mij bewust leidt naar de ruimtel i jke 
ontdekking van mijn eigen l ichaamsgrenzen. 
Ik was er eens. 
Hij Terwijl wij op u hebben gewacht , hebben 
we in het salon een vuur van . . . 
Zij Ik was er eens. 
Aldus. 
Een Scor-Pioen ontwaakt op een mooie 
herfs tnacht . 
Uit het ' iets ' een massa. 
Contouren verliezen een vaagheid. 
Een lichaam wordt . 
Bij de eerste vage zonnestralen wordt het 
lichaam bevrijd uit de greep van de Scor-Pioen 
en ondergebracht in hel 4de huis van een 
ascendant. 
Bij de laatste glinsteringen van de zon wordt dit 
huis uitgebalanceerd naar de zeven hemelen van 
de onschuld. 
Daar verbleef mijn lichaam tijdens twintig 
nachteveningen. 
Dan, met een nieuwe maan , was het tijd om - als 
een vroeg vallend herfstblad - het huis te 
verlaten. 

Er was geen keuze mogeli jk. 
Er was slechts één enkele weg. 
Goed onderhouden t rouwens. 

Van bergtop tot bergtop. 
Bergtoppen hebben f lanken. 
Flanken leiden naar een dal, 
en het dal leidt naar de haven, 
met de kaai en het schip voor de nieuwe wereld. 
Twee jongens vonden mij , zoekend, op de weg 
naar de haven en on t fe rmden zich over mi j en 
brachten mij naar hun huis. 
Ze gaven mij eten, drinken en kleren. 
De eerste dagen verliepen in stilte. 
Geen woord werd gezegd. 
Voor mij was deze stilte een bewijs van geluk. 
Toen was het tijd voor de nieuwe wereld. 
Op de kaai echter vond ik de twee jongens terug. 
Ditmaal waren ze spraakzaam en we maak ten 
veel plezier. Zoveel plezier dat ik mi jn schip 
miste. 

Maar goed. Een nieuwe dag brengt ook een 
nieuw schip. 
De volgende dag ging ik weer naar de kaai en 
daar waren ook de jongens weer. En we 
maakten veel plezier. Zoveel plezier dat ik mijn 
schip miste. 
En zo gingen dagen voorbi j . Elke dag had ik 
zoveel plezier met de jongens dat ik telkens het 
schip miste. 
O p een dag werd de kaai opgeblazen, zodat er 
geen nieuw schip kon aanleggen. 
Het is ook omstreeks die ti jd dat ik de jongens 
minder en minder zag. 
En ik begon de kaai te missen en het schip, en 
daardoor de nieuwe wereld, en de jongens ook . 
Hij Waarin . . . Laten we eerst elkaar beki jken 
in het schijnsel van het vuur. 
Hij bis Waarin . . . Laten we eerst samen liggen, 
je hoofd tegen mijn arm geleund. 
Zij Ik ga voor het haardvuur liggen want ik 
heb het koud . 
En vooraleer we gaan slapen vertellen zij mi j een 
verhaalt je . 
Hij Waarin . . . Liefde dwingt mij om te 
vertellen.. . 
Hij bis Waarin . . . Van de na tuur heb ik 
bepaalde neigingen gekregen en ik zou haar 
ergeren als ik daartegen weerstand bood . . . 
Hij Waarin. . . Ik vertel over een rivier die 
duizenden rose en witte b loemblaadjes 
meevoert . . . 
Hij bis Waar in . . . Verbaasd over onze 
s toutmoedigheid zoenen we e lkaar . . . en we 
vertrekken voor 120 dagen naar een huis op het 
einde van de wereld. 
Hij Waarin . . . Ik herdoop je in de rivier. 
Ik neem wat water in mi jn hand . . . 
sprenkel het over je h o o f d . . . 
en noem je voor taan . . . Cocaïne . . . want het is de 
naam van een Griekse godin. 
Hij bis Waar in . . . Er is niets wat zo tot verder 
handelen aanspoort als een eerste misdaad die 
ongestraf t bl i j f t . 
Hij Waarin . . . Je geeft me je hand en je 
be loof t : Ik zal een zin aan je leven geven, ik zal 
je koning maken . 
Deze liefdesverklaring is subliem in haar 
kinderl i jkheid. Alle druk is van mij 
weggenomen. Ik loop net zo licht als in mijn 
d romen . 
Hij bis Waar in . . . Je komt gehurkt over mij 
liggen en je zegt: In feite hunkert de vrouweli jke 
borst naar l iefkozingen, omdat de overbrenging 
van de prikkels van de borst naar de baarmoeder 
subliem is. 
En je vertelt me dat liefkozingen aan de tepels 
automat isch zorgen voor een zich samentrekken 
van de spieren van de baarmoederwand en 
ervaren worden als erotische prikkels. 
Hij Je ontvoert mij naar je ei land. . . 
We liggen op het witte zand onder de blauwe 
hemel en drinken van hetzelfde glas champagne . 
O p zee vaart een schip voorbi j . 
Hij bis Na de vuurproef laten we alle teugels 
vieren.. . 
Indien iemand ons een strobreed in de weg legt, 
zullen we naar het vergif gr i jpen. 
Maar ondertussen grijp je mijn geslachtsdelen 
hard aan en het doet p i jn . . . 
Hij En het Schip gooit anker . Je ziet het en je 
zegt opnieuw op een kinderli jke, sublieme 
manier: Ik zal nooit weggaan, nooit . 
Ik zie in welke storm je ver toef t , 
ik zie dat je alleen bent , zonder roer. 
In mi jn handen ligt de fatale beslissing. 
Maar ik zal je brengen daar waar je moet zijn. 
Hij bis En je vertelt verder dat deze 
liefkozingen gecombineerd moeten worden met 
de stimulering van de geslachtsdelen door de 
hand. Je neemt mijn penis en drukt deze tegen je 
borsten aan , dan neem je mijn penis in je mond 
en ik on tmaagd je . . . 
Hij En je zegt op een plechtige toon: Zelfs de 
Dood zal geen vat op jou hebben, want ik zal je 

onsterfeli jk maken . . . 
Ik zal je t i jd geven, veel t i jd . . . oneindig veel tijd 
opdat je je taak zou kunnen vervullen. 

Nobele Woorden . 
En we drinken verder champagne . 

* * * 

En zij verslikte zich op haar beurt. 
* * * 

Kikker Ongelukkig meisje 
Hij bis Waarom loop je zo zenuwachtig rond? 
Kikker Wat kan ik voor u doen? 
Hij Hebben we iets verkeerd gedaan? 
Kikker Ontvouw uw wensenlijstje 
Hij bis Vertrouw je ons niet? 
Kikker Voor mij alvast een zoen. 
Hij We.. . 
We hadden echt niet durven verwachten dat je 
terug zou komen . . . 
Hij bis We zijn een beetje onhand ig . . . 
Weten niet goed hoe . . . 
Hij Het is zo onverwacht . . . 
je liefde voor ons . . . 
en j a . . . 
Angst . 
Hij bis En d a a r o m . . . duideli jkheid in de 
bedoelingen. . . 
Hij Klare taal . . . 
Hij bis Uitgesproken betekenissen.. . 
Hij Openhar t ig . 
Hij bis De ware toedracht . 
Hij Positieve bi jdrage. 
Hij bis Begrijp je? 
Hij Voorzichtigheid indien we de volmaakte 
vorm van ons talent willen bereiken. . . 
Zij Hier ben ik - aldus — 
De Vrouw. 

Zaad- en champagnelozingen in de mond . 

Is het voor tbestaan van onze liefde hiermee 
verzekerd? 
Wordt hiermee de volmaakte vorm van ons 
talent bereikt? 
Zi jn zaad- en champagnelozingen niet schadelijk 
voor de gezondheid? 
Hij ... 
Hij bis ... 
Zij Stel ik te veel vragen? 
Hij ... 
Hij bis ... 
Zij Vergeef mi j . . . 
Ik voelde de behoef te om het te zeggen. 
Ik ben verbaasd over mijn s toutmoedigheid. 
Maar van de na tuur heb ik bepaalde neigingen 
gekregen. 
Ik zal zwijgen. 
Hij ... 
Hij bis Voel je iets voor mij? 
Zij Ik veronderstel dat mi jn liefde voor jullie 
nu omslaat in harts tocht en ik zou je ergeren als 
ik daartegen weerstand bood . . . 
Is deze liefdesverklaring niet subliem in al haar 
kinderl i jkheid? 
Hij Zij verengt ons verhaal . 
Zij Stel ik te veel vragen? 
Hij In liefde is er slechts één vraag: H o u je van 
mij? 
Zij Vergeef mi j . . . weer voelde ik de behoef te 
om het te zeggen. 
Zij Om wat te zeggen? 
Zij Dit incident maakt mij melancholisch. 
Hij Ik kan haar niet volgen. . . 
Hij bis Zet die gedachte opzi j . 
We zijn pas bezig. 
We hebben nog een hele weg. . . 
Zij Er is al zoveel opzi j gezet. . . 
Het doet me denken aan een rivier met 
duizenden b loemblaad jes . . . 
Hij Ik heb de indruk dat ik middenin een 
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