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albert ostermaier - virus 2 

 

iets verschrikkelijks gebeurt 

in mij als kind was ik nooit ziek 

maar één keer heb ik bijna een 

wesp op mijn lip doorgeslikt 

toen ik naar lucht hapte uit 

angst de mentale last uit uw 

jeugd kan u beletten 

op de financiële markt succesvol 

te zijn ik had de wespen in een 

lege jampot gelokt ze 

daarvoor door de hele tuin 

achternagezeten en daarbij de bloembedden 

van mijn moeder vertrapt mijn 

vrienden hebben ze met de scheer 

messen van hun vaders in schijfjes 

gesneden en als aas bij het 

vissen aan hun haken gehangen 

mij wijsgemaakt zo vang je vliegende 

vissen ik heb mijn wespen 

die kwade wespen altijd alleen maar in 

glazen potten opgesloten huisarrest 

de potten met een elastiek luchtdicht 

afgesloten en gewacht tot 

ze stikken falen is een 

te genezen ziekte of ze met 

vlinders en een stel 

sprinkhanen in een oerwoud 

van paardebloemen kauwgums en 

oude nutellaboterhammen in mijn 

boterhamtrommel uitgezet 

voordat ik de opscheppers vroeg of 

ze met me wilden ruilen wat 

heb je dan in je trommel 

wijngums pindakaas 

chocoladerepen en dat wil 

jij met mijn kaasboterham ruilen 

natuurlijk we saboteren onszelf 

wanneer we als impulsieve kinderen 

handelen en niet als 

intelligente volwassenen de 

ruilwaarde bestond uit een 

schop tegen mijn scheenbeen of 

ze hielden me vast en 

grepen me tussen mijn 

benen vertelden aan de meisjes 

dat ik het bij gymnastiek in 

mijn broek deed en 's 

winters de lange dikke rode 

maillot van mijn zus 

moest aantrekken die ze 
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regelmatig jatten en met behulp van 

een touwladder over de 

basketbalkorf hingen ik was 

nooit ziek geen griep of zo 

terwijl de anderen hun 

papieren zakdoeken volsnotterden of 

thuisbleven en de hele 

dag televisie keken moest 

ik altijd naar school één keer 

heb ik gehoest als een tuberculose 

lijder en het gehoest op mijn 

minimonocassetterecorder 

opgenomen op maximum volume gedraaid 

zodat mijn ouders het wel moesten 

horen hun antwoord was de 

maillot en kamille 

stoombaden uw gevoelens oefenen 

een direkte invloed op de 

balans van uw budget uit 

die zieke slappelingen 

ik was altijd gezond al een 

echte debetpost toen 

ik met die baan begon 

heb ik de anderen in hun 

gezicht gezegd ik ben 

origineel creatief jong 

zonder scrupules zeer gemotiveerd 

het bedrijf kan het zich 

niet permitteren mij 

te verliezen op bijen heb 

ik nooit jacht gemaakt honing 

had ik het liefst op mijn brood 

waarom zou ik ziek zijn 

een vergissing of was 

het eten de mie 

die spleetoog die het me 

bracht een vijandige 

overname vandaag zou ik de 

klapper van mijn leven hebben 

mijn vrouw had niet moeten zeggen 

dat ik een loser ben 

het beste dat een beurshandelaar 

kan doen is naar een 

bijeenkomst van de anonyme 

alcoholisten gaan ik 

moet met mijn verliezen 

net zo omgaan als zij met hun 

alcohol nuchterheid begint 

en eindigt in het hoofd ik goed 

ik ben nerveus maar niet 

ziek niet ziekelijk nerveus 
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een beetje trillende handen 

een sigaret voor de deur vooral 

niet op je buikgevoel 

afgaan de wespen heb 

ik met handschoenen aan gevangen 

er bestaan zeer grote overeenkomsten 

tussen een alcoholist en 

een beurshandelaar wiens eigen rekening door 

verliezen in een puinhoop is 

veranderd de beurshandelaar wijzigt 

vervolgens zijn taktiek en 

gedraagt zich als een alcoholist 

die probeert zijn probleem 

op te lossen door van 

sterke drank op bier over te stappen ik 

ben goed in vanbuitenleren kan 

alles onthouden alle koersgegevens 

alle charts trends hier in mijn hoofd 

hoef mijn ogen maar te sluiten 

en ze door te bladeren ik heb 

een visueel geheugen kan 

met de koersen spelen zoals 

anderen schaak steeds een stel 

partijen tegelijk japan newyork 

varkensbuiken opensnijden 

goud voor tandvullingen verkopen bombrief 

paketten openmaken alleen het 

meervoud van toekomst is een 

lucratief woord futures mijn 

vriend u heeft in dit 

beroep geen toekomst wanneer u 

zo doorgaat ik bedoel 

waarom vertelt die vent me dat nou 

ik ben veranderd geen 

klachten winst ben 

er bovenop gekomen de 

koorts drooggelegd werd 

helemaal nuchter ik functioneer 

ik stond aan de rand ja maar nu 

azië heeft me gered ik 

draag alleen gele stropdassen 

lichtblauwe overhemden alle vrienden 

komen langs met hun geld 

in plastic zakken hoe haar adem 

het plastic naar binnen zoog en weer 

naar buiten blies steeds sneller 

ik heb ze allemaal uit de stront 

getrokken nu zitten ze aan de rand 

van hun zwembad en speculeren 

met ijsblokjes wanneer u 

toegeeft dat u een 
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persoonlijk probleem 

heeft dat uw verliezen 

veroorzaakt dan kunt  

u beginnen een 

nieuw leven als beurshandelaar 

op te bouwen u kunt 

dan beginnen de 

discipline van een winnaar 

te ontwikkelen ik ben een 

winnaar mijn hersens plakken 

niet tegen een muur geen 

reden om zich van kant te maken 

je hebt alleen een 

koel gezond verstand nodig 

een glasheldere blik 's 

ochtends ga ik voor mijn 

beeldscherm met de beurs 

koersen zitten en zeg tegen mezelf 

goedemorgen superman vandaag zul 

je de klapper van je leven 

maken schat geef me de 

boter eens aan kleine geef me een 

kus voordat je naar school 

gaat heb je je 

maillot wel aan buiten 

sneeuwt het steeds meer 

sneeuw steeds meer 

angst emotionele reacties 

zijn op de beurs een luxe 

die u zich niet kunt permitteren 

het huis de auto's 

privéscholen een reusachtige 

tuin een grasmaaier bijna 

zo groot als een auto een 

snijblad dat de wespen 

de koppen van hun romp 

roteert bloembedden vers 

gemaaid gras zover het 

oog reikt winnaars denken 

voelen anders dan verliezers 

u moet in uzelf naar binnen 

kijken uw illusies 

opgeven en uw 

oude leven denken en 

handelen veranderen 

verandering is moeilijk 

maar wanneer u een professionele 

beurshandelaar wilt worden 

moet u werken aan de 

verandering van uw 

persoonlijkheid alles ging zo 
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snel ik moest aan die 

reclame denken die ik laatst 

's nachts in de metro 

zag de foto van een kalfje 

dat met wijd opengesperde en door 

flitslicht verblinde ogen 

in de camera staart zijn lichaam 

zag eruit alsof het in 

een kist was geperst en in 

grote zwarte letters 

stond en de foto vroeg waarom 

kan dit kalf niet lopen 

verdomme waarom ik hoorde voor 

mijn deur diep ademhalen zoals 

onder water haalde van 

schrik mijn vinger open aan 

een nietje hier ziet u de 

wond aan een nietje een 

druppel bloed viel op het toetsenbord 

het ging allemaal als in slow-motion de 

bloeddruppel de knal de deur 

ze stormden mijn kantoor binnen ik 

dacht zometeen springt er eentje 

door het raam was verbaasd 

dat ze die twee al 

gevonden hadden hoe kon 

dat nou ik heb de garage 

toch afgesloten de motor 

daarna weer afgezet zo 

mooi heb ik haar lang niet  

meer gezien mijn vrouw zo 

rustig wonderbaarlijk zacht we hebben 

twee auto's maar ze hebben me 

geen vragen gesteld toen ze 

binnenstormden drie mannen in 

beschermende pakken ruitjes voor 

hun ogen net zoals u 

zuurstofflessen op hun 

rug diepzeeduikers midden 

in mijn kantoor handschoenen 

als vinnen een gas lachgas 

waarschijnlijk ik heb 

gelachen de schok doe 

je ogen open als ik niet 

aan dat kalf zou hoeven denken 

ik maakte mezelf wijs je ligt 

toch op het strand de golven 

kabbelen rond je voeten het 

zand loopt tussen je tenen 

door de kiezelstenen strelen 

je benen water dat de 
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zonnebrandcrème van je huid 

wast naar je haren 

grijpt zoals toen mijn 

moeder toen ik in de badkuip 

zat mijn knieën kapotgevallen 

mijn wang opgezwollen 

door een wespensteek haar 

handen roken naar citroen 

de natte broek in de 

wastrommel geur van vers 

gezette koffie in de 

gang ik in badjas met 

een kop hete chocolade 

op blote voeten pas op dat je 

niet ziek wordt doe je 

sloffen aan ik liep 

liever op sokken rond die 

pantoffels jeukten zo aan 

mijn voeten vond mezelf 

daarmee altijd net een oude 

man die mompelend en 

kwijlend door de kamers 

schuifelt en naar zijn 

tabak zoekt of ik hier 

mag roken ruikt als 

het jodium toen op mijn 

knieën hoe dat brandde al 

hoewel ik heb altijd 

de was van de kaarsen 

op mijn vingers laten druppelen 

eerst brandt het even en je 

hele lichaam vlamt op 

de was vervormt tot 

wratten die je eraf kunt 

krabben pulken zoals de snot 

uit je neus mijn kleintje het 

moest zo zijn mijn 

dochter mijn kleine ze zou het 

al haar vriendinnen op 

school ik heb alles op 

één kaart gezet toen ze 

me verdoofden uw collega's 

in die beschermende pakken was ik 

eerlijk gezegd nog maar één druk op de toets 

van het geluk verwijderd bent 

u wel eens op een electronische 

vloer geweest die spelen daar 

voetbal hangen lusteloos 

bij elkaar staren naar tom en 

jerry van de markt afgesneden 

en even later roepen 
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ze wild door elkaar heen hameren 

hectisch op hun toetsenborden 

en dwars door heel de ruimte 

wordt door telefoons een 

eindeloze reeks getallen 

geschreeuwd je kunt alles verhandelen 

kerstbomen chocolade eieren 

voor pasen ik werk alleen nog maar 

solo wanneer ik aan mijn 

terminal ga zitten lopen er dikke 

kabels door mijn lichaam 

stroomstoten die mijn 

pols controleren mijn 

voorhoofd een interface 

wanneer het gedrag van de 

markt u vreemd 

voorkomt dan is dat 

omdat haar gedrag 

vreemd en 

oncontroleerbaar is 

ooit droomde ik 

dat ik de printerkabel 

tussen mijn tanden nam en 

de laserjetprinter me mijn 

leven voor de voeten spuugde 

louter lege bladzijden op het eind 

daarvoor gekrabbel getuigenissen 

ik was aan mijn bureau 

ingeslapen na nachten te zijn doorgegaan 

de hele nacht markten met 

mijn voeten nog hier met 

mijn hoofd aan de andere 

kant van de wereld de eer japan 

een man die naar een hotel rijdt 

om van de klippen te 

springen of zich een 

zwaard in de buik 

ramt kitsch-film de 

markt gedraagt zich in veel 

opzichten als een tegenstander 

op kantoor zeg ik nauwelijks 

een woord tegen de anderen 

ik bedoel iets persoonlijks 

hoe gaat het met je vrouw of zo 

speelt je dochter ook piano 

de beurshandelaren die voortdurend geld 

verdienen gaan de beurshandel 

met veel mentale discipline 

te lijf het is aardig van u dat 

u naar me luistert ik geef 

u graag een paar tips het 
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spijt me mijn aderen springen 

altijd weg wanneer ze me 

bloed willen afnemen heeft u 

wel eens uw eigen 

urine gedronken een therapie 

goud dat door de keel 

vloeit goud alles wat ik 

aanraak tegen de stress 

niet dat ik ziek 

was op de beurs 

krijg je geen vrij bij een hittegolf 

maar heel af en toe krijgen de 

beurskoersen de griep en vallen 

op de beursvloer kwijnen weg 

ik heb het nooit in mijn broek 

gedaan bij gymnastiek dat 

hebben die jongens alleen maar verzonnen 

omdat ik de beste was in alles 

zelfs in kogelstoten 

daarom hebben ze me 

ook altijd als laatste voor 

het elftal uitgekozen 

om me te vernederen omdat 

ik ze op het veld allemaal 

achter me liet steeds 

tussen hun benen door speelde 

over de vleugels kwam 

ze smeerden in de pauze 

hondenstront op mijn 

boekentas 

dat ben ik nooit vergeten 


