"Verlangen"
De pijn die het doet als je naar me kijk, met die lach van je, alsof je me iets wilt zeggen. En misschien wil je
dat ook wel. Misschien wil je me wel zeggen wat ik denk, wat ik hoop dat je me wilt zeggen. Als je zo naar
me kijkt dan is alles even goed, dan zweef ik en zweef jij naast me. Maar meteen daarna voel ik dat het niet
kan, dat het niet klopt, dat het niet hoort. Ik wil je, ik wil bij je zijn, ik wil dat je bij me wilt zijn. Ik wil niet dat
we op deze manier naar elkaar verlangen maar elkaar niet kunnen krijgen. Het ergste is dat ik er niks aan
kan doen. Ik wil niet kapot maken wat jij al hebt. Straks breek ik iets, en geef ik iets minder moois terug.
Straks maak ik iets kapot, wat zo mooi was, dat ik voor altijd de schuld heb van de scherven. Je zou me
ervoor gaan haten, en het zou nooit meer hetzelfde zijn. Elke keer dat ik je zie gaat dit allemaal door me
heen. Ik probeer het van me af te zetten, gewoon vrienden met je te zijn, niet aan je te denken op die
manier, maar het lukt niet. Als jij één keer lacht, dan smelt ik, dan bestaat er niks anders meer, dan zijn
alleen jij en ik er. Jij, ik, je lach, hier, nu. Ik heb van je gedroomd, ik lag tegen je aan, je had een arm om me
heen, verder niks. Het voelde zo goed, die droom. In de droom bestond er geen maar, er bestond geen
ander, er bestond geen twijfel. Toen ik wakker werd, hield ik mijn ogen dicht, om de realiteit nog even te
negeren. Toen ik ze opende, keek ik naast me, alsof jij daar zou zijn. Je was er niet. Het zou misschien
makkelijker zijn, verdraaglijker zijn, als ik haar kon haten. Als zij de slechterik was, had ik iemand om de
schuld te geven, en kon ik het verantwoorden om je proberen te stelen. Maar ik weet dat ik niet beter ben
dan zij is, ik weet dat ik niet mooier ben dan zij is, ik weet dat ik niet liever ben dan zij is. Ze is perfect, ik
ben niks, een nul, een trol, een bitch. Ik kijk toe, sta erbuiten, het enige wat mijn hoop hoog houdt, is die
blik, die blik waarmee je alles zegt, maar niks is duidelijk.
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