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‘Ik kreeg mijn vleugels toch om op te veren’

marina tsvetajeva
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zeven zijn



13

tussenzusje

zeker, in onze jarenzestigbuurt
was het avondeten een show
van huisvrouwenvlijt

er gebeurde meer dan bekvechten 
tot vervelens toe de aardappelen 
happen naar een toekomst die 

naar bijbelvoorbeeld van echtgenotes
achter mannen bij één van de zusjes
werd ingegraven 



14

broers

in de gang stinken zaterdags 
de zweetsokken uit hun sporttassen

iedere stap die wij de meisjes zetten 
voor het beeldscherm kan leiden

tot een sneer, ons schuurtje vangt
urenlang hun bal, op de schaal

van haar stem praat mijn moeder
met meer gewicht over de jongens

voetbal heerst bij wedstrijden over
de stoelen van de kamer op één rij

met mijn vader, van opspringen tot
de orgastische schreeuw bij een goal



15

vadergum

van de fiets af stapt mijn vader rechtstreeks 
naar zijn leunstoel en omgrenst zich met de krant

prachtig hoe hij trappend in regelmatige beweging 
het salaris van een ambtenaar rolt naar onze straat 

potloden wonen in het donker van zijn broekzak
vullen de hokjes van begroting en kruiswoordraadsel

prachtig dat na veel gummen de uitkomst in kolommen
vast staat tussen de lijnen die zijn blik niet verlaat

voor mijn blijdschap over de babydoll, een nieuwe 
ver achter de komma haast verwaarloosbaar




