William Peynsaert

Breek de cirkel

met een hangslot. Mijn vrouw denkt dat ik mezelf
wil beschermen en bekent na drie weken dat ze
anti-depressiva door mijn eten mengt. Ze heeft
geen enkel effect opgemerkt, behalve dat ik plots
mijn baard laat staan. Ik vraag waar ze die pillen bewaart en mix ze voor de zekerheid in de
smoothies van mijn zoon. Net zolang tot hij weer
een nieuw meisje heeft.

1980. Mijn grootvader jaagt twee kogels door zijn
hart. Hij heeft het familiefortuin verkwist. Vrouw
en kinderen staan op straat.
1983. Ik kom ter wereld. Mijn vader in een brief
aan een vriend: ‘Het alles in de schaduw stellende nieuws is toch wel de komst van de kleine,
zondagnamiddag 16 uur. Het joch weegt om en
bij de 4 kg, lijkt in tegenstelling tot eerder gedane
veronderstellingen of afgesloten pronostieken niet
op de melkman en vroeg direct naar mit met frosselen. Het spreken kan nog beter, maar hij heeft
alleszins een gezonde eetlust. Ik heb de koevoet
die we voor alle zekerheid naar de kraamafdeling
hadden meegenomen, niet uit de autokoffer hoeven
op te diepen. De weeën waren bijzonder hevig en
hoewel ik vlak naast zijn moeder stond, voelde ik
er niks van.’

2041. Als ik een hoge brug zie, voel ik mij als een
uitgehongerde Ethiopiër die de dessertkaart van
een restaurant inkijkt. Nog even volhouden. Mijn
kleine heeft bijna zelf een kleine.
2055. Mijn jaarlijkse consultatie. De dokter stelt
prostaatkanker vast. Ik weiger keihard alle behandeling. Thuis vraagt mijn vrouw waarom ik de
hele tijd zo dom zit te lachen.
2057. Geen behandeling blijkt de beste behandeling voor prostaatkanker. Alles blijft stabiel en eigenlijk ben ik kerngezond.

2006. Mijn vader slaagt er in om zichzelf te verstikken in een plastic zak. De dag nadat ik goed
betaald werk vind als ambtenaar bij buitenlandse
zaken. De opwaartse sociale mobiliteit is een feit.
Hij heeft de laatste 23 jaar in een fabriek gezwoegd om dat mogelijk te maken.

2061. Vanochtend stond ik op met stekende pijn
in mijn linkerarm. Nog één vraag wil ik stellen.
‘Zoon, geniet jij van je leven?’ Wat een gekke
vraag, natuurlijk geniet hij van zijn leven! Hij
vraagt of alles wel ok is. Vandaag is echt alles ok.
Na het telefoongesprek, ga ik in het tuinhuis zitten. Ik doe de deur achter me dicht en ik val al. De
geur van de houten deur herinnert me aan de chalet die we vroeger hadden aan zee. Toen ik zes was
en mijn vader groter dan God leek. Hoe we samen
zandkastelen bouwden en hij gelukkiger leek dan
ikzelf. Misschien was ik toch niet helemaal dat
blok aan zijn been dat hem tegen zijn zin in leven
hield. Intens gelukkig, kus ik alsof het zijn wang
is, de stoffige vloer. De cirkel breekt gelijktijdig
met mijn hart. ]

2020. Ik heb zelf een ‘kleine’. Ik wil voor mijn
zoon een nog beter diploma en een vader die een
natuurlijke dood sterft. Het eerste is geen probleem. De kleine heeft het verstand van zijn moeder.
Het tweede deel is de uitdaging. Als ik een straat
oversteek, hoop ik stiekem dat een razende tram
mij naar de eeuwige jachtvelden transporteert.
Enkele rit.
2038. De kleine heeft hartzeer. Zijn eerste meisje
heeft het midden in de blokperiode uitgemaakt. Hij
zit hele dagen op zolder en speelt ‘the end’ van The
Doors grijs. Ik ben doodsbang dat hij mij voorgaat. Ik
stop zijn broeksriemen weg. Gooi alle scheermesjes
weg. Bewaak angstvallig de keukenmessen.
Buiten, onder het raam van de zolderkamer, leg ik
een oude matras. Ons medicijnkastje verzegel ik
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