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Morgen 
sta ik 

weer op
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Boos

Ik ben boos. Verkeerde 

been uit bed gestapt? Ruzie? 

Weet niet. Foute jurk misschien.

Boos.

Mijn mond is een mistwolk, mijn ogen 

zijn spleten vol hagel en regen, donder 

in mijn oren die niemand kan horen. 

Blijf ik zo? Boos?

Als de klok nul slaat, de kat 

Portugees praat, mijn moeder 

een ei legt, het huis ‘dank je wel’ zegt, 

dan blijf ik altijd zo.

Boos.
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uit

Soms wil ik

slapen. Geen 

hoofd boven de dekens, zon

in mijn ogen, 

mama die zegt: schiet eens op.

Soms sta ik uit.

Morgen sta ik wel weer op.
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zwart

Iedereen heeft zon vandaag.

Mama op haar nachtjapon,

de buurman op zijn snor en baard,

de kat op kop en staart.

Alle natte neuzen, bolle buiken hebben zon.

Alle ongeschoren kinnen, elk langslopend rotjoch,

zon zon zon, iedereen 

een zonkanon. Het glijdt gewoon naar binnen.

Zelfs op mijn handen, schoenen, fiets.

Die glimmen mooi. Ik niet.

Ik heb muurtjes in mijn oren

en een mistwolk om mijn hoofd,

zwart met kwaaie randjes teer. 

Wie het ziet die weet meteen: 

niks aan doen, vandaag niet storen.

Morgen zon erop, dan glimt ze weer.
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Draak

Als ik nu een draak was,

kwam er stoom uit mijn twee oren,

sissend schuim droop van mijn schubben,

bliksem rolde van mijn tong,

donder tolde rond mijn lippen,

hete damp sloeg van mijn staart.

Maar ik ben 

geen draak. Ik wacht

tot ik jou niet meer wil schroeien,

vuur en as op je zal sproeien,

smurrie in je haar ga doen,

in elk neusgat een citroen, in je bed een schorpioen.

Tot de gloeiende orkaan,

die jou aan de kant wil vegen,

is gezakt naar windkracht negen,

tot mijn sneeuwstorm poolwind is, hagel, regenbui,

jij niet sneeuwblind wordt,

maar halfslag tranend als van ui.

Ja ik wacht. Tot ik niet meer toe wil slaan.

O, wat heb jij een geluk dat draken niet bestaan.
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Berouw

Ik sla mijn broertje

hard. Hij huilt.

Hij op schoot,

ik touwtje springen, steeds harder.

Mama vraagt: heb je 

berouw?

Berouw, wat is dat?

Hoe weet ik of ik dat heb?

Slaan is kinderachtig. 

Ja. Ik ben groter. 

Ja. Ruzie is stom. 

Ja. 

Heb ik nu berouw,

of niet?

Zou ik hem weer slaan?

Ja.
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jongens

Jongens zijn het. 

Geen aardige jongens.

Ze bijten. 

Spugen, schoppen, slaan,

snijden, knijpen, hakken, 

branden, gooien, meppen

alle kikkers die ze zien. Alle

padden, slakken, egels,

torren, motten, katten, kevers,

muizen, vissen, hagedissen.

Zijn ze gek? Of denken 

ze niet na? Weten 

ze dan niet dat zoiets pijn doet? 

Gruwelijk afschuwelijk 

verschrikkelijk veel pijn?

Ik wil ze

bijten.

Spugen, schoppen, slaan,

snijden, knijpen, hakken,

branden, gooien, meppen. 

Zonder uitleg. Zal ze leren. 

Pech. Dat mag niet, ze

timmeren op hun vervelend smoel. 

Zelf weten ze het niet, maar jongens hebben ook gevoel.
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Wachten

Zit ik weer

op de stoep

te wachten tot ik wegloop 

of terug naar binnen ga.

Soms kijkt mijn zusje

om de hoek, ben ik er nog?

Altijd krijg ik zo 

een hekel aan mezelf.

Ook al méén ik 

dat ik hier zit

en zo meteen 

echt wegloop, 

echt eindelijk wegloop, 

nooit meer terugkom,

ik heb liever een zusje 

dan niemand.
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Wereldbol 

Iedereen gaat dood. Wij allemaal. 

Papa, mama, mijn vriendin,

mijn broertje, zusje, onze poezen en de koningin.

Ze leven nu nog, in de lucht

drijven gewone wolken. Niet hun gezichten 

met berichten in een vreemde taal.

De wereldbol is vol

met iedereen waar ik van hou en die ik ken. 

Ze zijn gewoon waar ik nu ben. 

Alleen wil ik soms weten hoe het is

als op een dag het leeg geworden is

van alle mensen die ik mis

en of ik daar aan wen.
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je naam

Ik noem je naam, 

vandaag, morgen, 

volgend jaar.

Ik roep je vaak, zo hard

ik wil. Ik schreeuw je

van de daken.

Ik huil, raas, fluister,

aarzel, stotter, stamel,

schater, zoen en zing je naam.

Vallende blaadjes wapperen 

je naam. Vogelveertjes 

ritselen je naam.

Wolken zwiepen hem mee. In leeuwenkuilen, 

muizenholen, op de bodem van de zee: 

je naam.

Regendruppels drinken hem op weg

naar de oceaan. Ook de maan knipoogt 

‘s avonds laat jouw naam.

En door het raam, tegen vergeten, 

schijnt als een nieuwe ster in neonletters 

aan de lucht hoe je altijd zult heten.






