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PARTHENOPE 

- talk to me 

praat tegen me ik kan jullie 

zien daar buiten in de 

nacht hoe jullie je onschuldige 

engelenmondgezichten met stront 

besmeuren en verloren op de 

perrons staan zie jullie op de 

toppen van de tenen van jullie vermoeide leven 

balanceren & jullie hart je 

in de diepte trekken spring dan 

spring laat je zware hoofd op je borst 

zakken & je zult vliegen 

op de rails wanneer de wielen 

je ogen door de schachten 

slepen & je bloed door de aderen 

van de stad raast & je hersens 

hun eigen geluk verstuiven & je dromen 

eindelijk voel je het uit je 

vel springen naar buiten onder de 

bruggen langs de ghettotorens 

waarvan de mensen je met open 

armen tegemoet vallen & hun 

ramen open & eenzaam achter 

laten in de toxische wind die 

ze uit hun scharnieren licht & zijn 

koude applaus klapt terwijl 

de geluidswerende ruiten op het 

asfalt detoneren & de rem 

sporen de gevallen engelen na 

huilen in de zingzang der sirenes & 

de hartslag van de blauwe lichten die 

de straat uitnodigen om te dansen 

rave hard & 

hun onwerkelijke schaduwen werpen op 

ogen in achteruitkijkspiegels gezichten 

achter beslagen ruiten de 

neuzen vol benzine & de laatste 

lijn coke & ergens daar achter 

een van de ramen & doof voor het 

lawaai & doof voor de bassen staat 

jouw vriendin hysterisch naakt 

uitgemergeld voor de spiegel van de 

pleedeur & telt met het scheermes 

haar ribben slikt de maan met haar 

tabletten weg haar huid geperforeerd 

door de naalden van de spuiten plakt aan 

haar botten als een postzegel naar het 

hiernamaals door de ontvanger 

geweigerd dat ondergefrankeerde 

leven dat naar meer & jou 
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verlangt terwijl jouw amulet met 

haar foto hoe mooi ze was op de 

rails al geen vonken meer 

slaat maar de nevel zijn lijkwade 

om het fragment van jouw lichaam die 

puzzle in de zinken kist dat ze in de 

koeling schuiven tegen de hitte 

van de nacht van onze nacht van de nacht 

van de rotorbladen & helicopterschaduwen 

van de riotguns & rozencavaliers met 

een kogel in hun buik & de krijt 

streep die hen omlijnt de nacht van de 

hoeren in de neontango van de tippelaars in 

stretchbroeken en rose plastic hemden 

de nacht waarin jij badend in je zweet 

wakker wordt omdat de man naast je 

met ademen is opgehouden & zijn hand 

die van jou strak omklauwt de nacht waarin 

jullie mij opbellen & de hoorn vol 

janken & als slaapwandelaars mijn 

woorden volgen die jullie de straat 

op jagen de knop in het oor de 

hersens op mijn frequentie de radio aan de riem & 

jullie elkaar op een parkeerplaats treffen aan de 

rand van de stad onder de reclameborden 

van de supermarkten op de toiletten van de 

benzinestations & de achteruitgangen van de 

schiettenten elkaar treffen buiten aan de 

haven in de illegale bars van de gokkers 

of in de wasserij van het hotel waar jullie  

elkaar op smerige lakens beminnen & 

het zweet van vreemden inhaleren 

voor jullie de zak over jullie hoofd 

trekken voor de blow job die samen met 

jullie nichtenverlangen ook het 

vacuüm in jullie hersens wegpijpt & jullie 

je met een blonde haarsliert 

proberen te wurgen & weer 

een keer erbarmelijk tekortschieten vergeleken met 

die films die jullie belachelijke handelen 

bepalen wanneer jullie leeg en uitgeput 

op de grond hurken & op adem 

komen voordat jullie beginnen 

te schreeuwen & jullie middenrif 

vertwijfeld strelen & de 

buurman als er verder niemand onder 

handbereik is een keer afrukken voor een 

paar joints & een glimlach in het 

trappenhuis de volgende morgen wanneer 

jullie de krant van de trap halen & 

jullie slapen ontwaken met een 
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dreunende pijn wat doet het ertoe de 

nacht is jong & ik wacht op jullie 

oude verhalen op de whiskey uit 

tandenborstelglazen op de revolver die 

niet weet of de vinger hem aan 

zijn trekker kietelt op de man die het  

verkeerde nummer draait & aan mijn lippen belandt 

op de kleine toneelspeler die zich 

door pay-tv zapt na zijn 

eeuwige strijd met de afstandsbediening 

de vinger zo dicht bij de toets zoals 

toen in de bioscoop de hand naast het 

meisje een vingerbreed nu drukt 

hij & doet het daarbij in zijn broek 

hoopt op een vent aan de receptie 

lieve god laat het een man zijn & 

niet van die pijnlijke vragen van 

vriendelijke dames in blauwe 

kostuums die bijna persoonlijk 

gekwetst alsof hij op hen & hun 

blousjes was gevallen zijn lust & met 

een korte blik ook met hem 

afrekenen bescheten dwerg je 

kunt het je toch niet permitteren 

schraapt je laatste duiten bij elkaar 

sluipt door de draaideur naar buiten 

de buitenlucht in waar je meteen al de eerste 

langlaarzige verleiding goede 

morgen wenst de dag is afgelopen 

je loopt weg mist je trein 

de laatste kans & staat op het perron te jammeren 

tot een oma je troost & je op een  

kop koffie trakteert bel me op waar ben 

je nu wie strijkt zijn voorhoofd over 

je haar laat je vallen waar 

je ook staat je zult vliegen dromen 

mijn stem draagt je tot onder de 

wolken we zullen je met de 

schijnwerpers aan de hemel zoeken jullie 

allemaal die mij horen zoek hem geef 

jezelf en hem een duw laat los 

laat los de lucht is een veertje dat 

jullie zacht naar de grond toe wiegt jullie 

zullen op de rug van de wind 

slapen & vanaf de daken zwaaien  

de mensen jullie toe het is zo 

gemakkelijk zo gewichtloos tussen de 

flatgebouwravijnen te glijden & te 

vergeten dat jullie in de volgende 

seconde te pletter slaan als een rauw ei 

op de keukentegels onder het 
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lamento van de radio het memento 

mori van de nacht ik speel met jullie 

wensen bel me op & wens 

wat ik speel met jullie & 

speel wat jullie willen horen jaag 

jullie hartslag naar de finale i am 

waiting for a call from you call 

me girl cry for me bel me op 

ga naakt op de grond liggen de 

hoorn tussen de uitgeschoren 

dijen de oorschelp de lippen 

trillend op het basmembraan 

doorsteek jullie oren voor de 

diamanten van mijn geluidsarmen ik 

sleep jullie door de nacht wil 

op jullie poppupillen scratchen ze 

moeten als mijn grammofoonplaten 

draaien steeds sneller ja sneller 

sneller beat for beat & jullie zitten 

op mijn spoor go for it ik kom 

naar jullie ga met jullie mee tot aan 

de fade out van jullie afgejakkerde dol 

gedraaide ogen die zich in slow motion 

uit het leven dimmen tot 

hun laatste licht op jullie graf 

steen staat & de kerkhofpunks het 

marmer boven jullie hart likken & 

klaarkomen op de leuke foto 

medaillons die jullie nog jong & 

onschuldig laten zien zoetige misprints 

van de herinnering vals tot in de dood & 

de engeltjes zingen & strippen jullie 

huid van je botten god 

is niets anders dan een junkie die jullie 

zakken leeghaalt door over zijn chill-out 

paradijs te fluisteren dat hem buiten 

heeft gesloten omdat zijn portier hem  

niet meer herkende zoals niemand jullie 

meer herkent behalve ik het gedrein en 

gedram van jullie gebroken stemmen 

waar ik van moet kotsen met hun gejammer 

met dat ellendige vertwijfelings 

vibrato & pispiano iedere avond 

als ik wakker word laat ik mijn 

oren uitspoelen voordat de volgende 

zondvloed van jullie geklaag mijn gloeidraden 

onder water zet leer 

die natte uitspraak af van zever 

softies walg ik ik wil dat jullie 

vrij zijn vrij van angst vrij voor mij 

ik wil dat jullie je knokige ellebogen 
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door de autoruiten stoten die karren 

kortsluiten & de motoren met hun 

alarmsirenes & jullie gekwetter op de 

radio om het hardst laten brullen draai die 

karren en de luidsprekers tot aan 

de limiet open totdat jullie laarzen op 

het gaspedaal steeds zwaarder worden & 

de lichten aan jullie voorbij razen & 

jullie de schemerige nachtfiguren 

op jullie motorkappen verzamelen & als 

vlinders kunnen spietsen bel 

mij uit de auto of met jullie 

sjieke mobieltjes op ik heb de 

muziek voor jullie straatfeest & laat 

jullie live voor ons allemaal tegen de 

volgende brugpeiler tegen het 

eerstvolgende tankstation knallen blauw moet 

het zijn dat is mijn crashkoers voor 

jullie jullie blijven in de lucht ik 

beloof het jullie & sample jullie 

inferno tot een streling voor het oor & 

monteer jullie gezichten mee hoe 

ze branden stel me niet 

teleur & schiet snel in vlam dit is 

jullie nacht jullie verdomd kleine 

kans om voor een paar seconden een 

beetje beroemd te zijn geloof 

me eindelijk luistert iedereen naar jullie de 

kids bij het grindgat die tussen de 

granaatsplinters met elkaar vrijen het 

broertje dat zijn zusje 

uitkleedt & met haar ouders-in-de-fik-steken 

speelt de fantastische muscle muzelman 

die de speen in zijn 

reet douwt en zich door zijn 

elektrische konijn in zijn 

luier laat afrukken 

tot hij klaarkomt & zijn orgasme 

in de slappe slangenfluit blaast 

tot die stijf in de kinderkamer staat & 

dreunt & de belletjes aan zijn enkels 

samen met hem blij zijn ze 

horen je ze horen je allemaal de 

ijverige tante die zich met haar dunbeminde 

bijbel over de verlepte tepels 

streelt de rozenkrans door haar 

schaamhaar trekt totdat ze met haar 

gebedsmolen jankt & hosanna 

hosanna & jezus jezus o mijn 

oogappel zingt wat kan hij eraan 

doen hij spreidt kitscherig zijn 
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armen & als je hem scheef 

van opzij aankijkt glimlacht de 

onbevlekte ontvangenis je in 

neongeel & poproze toe 

de hemel zal jullie verhoren & 

alle kinderen allemaal luisteren naar mij de 

verzekeringsagent die zijn 

zoon wil begrijpen & waarom hij 

zijn cavia grilt & wespen 

killt met zijn zakguillotine & 

in plaats van zich op school de wereld 

te laten verklaren in de boekuitleen 

zit & ervan droomt ach dat verderfelijke  

lezen de bibliothecaresse met haar 

bruine kousen op de ladder te 

nemen als jeugdige held & 

nero van de buitenwijk & waarom hij de 

boeken die hij jat in bomen 

verstopt & er plotseling vandoor 

is gegaan de verjaardagstaart in de tupper 

ware weg de snelweg op hit the 

north de duimen naar beneden 

de vrijheid in zo speelt de leef 

tijd op kan ik alleen maar zeggen maar 

wacht we zullen het je uitleggen 

als je psycho-analist het al 

niet kan dat arme bureaustoeldier dat 

zolang zijn bandjes terugspoelt 

totdat hij alleen nog maar achterstevoren praten 

kan & de motoren van zijn knop 

ogen vastlopen no rewind eject 

wat hij begrijpen wil blijft voor hem 

het unknown thing uit een andere 

maar in zich gezonde wereld het 

monster dat uit jouw vrouw kroop & 

met jouw trekken op zijn gezicht in een 

vreemde muteert wij zijn het vreemde 

wij fluisteren niet wij schreeuwen wij 

zijn de algemene staking van jullie verstand 

& klaarwakker wanneer jullie slapen de 

nacht is onze dope de pil die jullie 

moeten slikken & die jullie niet 

zal kalmeren maar onze 

extase door jullie dromen laat 

dansen tot jullie trommelvlies knapt & 

jullie uit jullie vel willen springen bij 

het open raam maar in plaats daarvan  

alleen maar in jullie oude badjassen naar de 

keuken sloffen & als in een roes 

toekijken hoe de aspirine samen 

met jullie verwachtingen oplost & verder 
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danst in het waterglas een storm 

ontketent die jullie het laatste restje 

slaap & illusie uit het nacht 

hemd blaast & jullie je met jullie 

angst op de plee opsluiten & 

blijven zitten tot jullie zoon samen 

met de melkboer komt ontbijten 

zijn jam over de krant uit 

smeert & met zijn vingers verder 

danst steeds verder danst op jullie 

zenuwen trommelt tot jullie toeslaan & 

verder slaan & hem met jullie 

schoppen de bloedband nog verder in de 

buik rammen & dan brullend 

in elkaar storten hem in de armen  

willen nemen terwijl hem het 

bloed uit de mondhoeken loopt & 

hij al met de engelen verder danst & 

danst & jullie vrouw heel zachtjes geluidloos 

stil heel langzaam voorzichtig 

flauw valt & daarbij met haar 

hoofd tegen de koelkast slaat & 

de zon op de tafel met zijn eigen 

schaduw danst & de vogels zingen & 

de wekkerradio mijn uitzending 

herhaalt ja ik ben bij jullie in 

jullie zwaarste uur bel me 

bel me de nacht is jong 

forever young net zoals wij jullie worden 

pas morgen door die oude snurkzakken 

doodgeslagen vandaag nog kunnen jullie het 

zelf doen ik zeg jullie hoe je het 

doet cool in de beat van de nacht kom 

ik wacht op jullie i hear your words 

don't be afraid anymore ontspan 

je sluit je ogen stel je 

voor je ligt op de snelweg alleen & 

de teer brandt zijn hitte in je 

vlees de tattoo van de straat  


