het hart.

de pijn overviel me plots.
een heftige slag, bij
verrassing, die dwars
door me heen gaat.

de pijn verspreidt zich
over mijn hele borst...

mijn benen trillen, ze verslappen door de schok...
Ik val met mijn knieën op de grond. wat gebeurt er
met me?! wat is er aan de hand?...

5

die gevels, dat licht...
ben ik in rome?
Ik kan het
niet geloven...
niet nu al,
niet op deze
leeftijd...

marie.

het hart slaat harder
en harder...
je naam komt
ineens in me op.

... alsof het koste wat
het kost zuurstof zoekt...
waar ben ik?

marie, verdomme.. waar ben je?!

shit, ik...

... ik mag
niet zomaar
sterven,
niet zo!

Ik

Ik adem hevig...
beweeg niet meer...

lawaai...
geroep?

Ik

denk aan mijn moeder...
heb ik schoon ondergoed
aan?

mijn moeder zei me altijd schoon
ondergoed aan te trekken,
mocht er ooit iets gebeuren...
stom van me, waarom denk ik daaraan?!...

mensen...
een menigte...

misschien hulp.

6

Ik

wil niet sterven, ik mag niet sterven, zo oud ben ik nog
niet! Vijftig jaar is nog veel te jong!

waarom spreken
ze tegen me zoals
tegen een mentaal
gehandicapte?
Ik zal hier niet
sterven!

niet als
een hond.

niet zo.

waarschuw marie, doorzoek me,
vind mijn telefoon, mijn laatste
oproep, ik denk dat zij het was...

maar wat doen jullie toch?

hey! Ik zei jullie marie te bellen!!

jij daar! jij,
die me aankijkt!

marie! ze moet
gebeld worden!!

hé, rustig aan, meneer,
rustig! blijf liggen!

verkloot het niet! hoor je mij?!

7

mijn dochters...

Ik

weet zeker
dat ze in de
buurt is!

we waren
daarnet nog
samen, in italië...

ze was
bij mij!

... in

roma!

bellissimaaa!

romaaa!

Ik

mijn schatjes,
ik laat jullie niet
in de steek...
dat kan ik niet!

rome...

als het hart
het begeeft,
komt dat door
te veel alcohol,
juist? te veel
uitspattingen,
te veel geleefd,
te veel mensen,
te veel sigaretten, te veel van
alles...

er flitsen
beelden
door mijn
hoofd...
de stad...
de daken...

... en uiteraard,
nu we toch
bezig zijn...

... ook te veel
kontjes neem ik
aan.

zie me met arnaud terwijl we
uit alle kracht roepen...

8

het kontje... zoals steeds
de ideale boosdoener...

waarom stop je
niet?! waarom
ben je hier, en...

... en het volgende
moment...

marie?

jij zit in die wagen!...

... het moment daarna
komt nooit...

... en je ontglipt me
altijd weer...

9

kan
iemand...

... waar ik
ben?!

... kan iemand
me zeggen...

hou toch op!
nee, nee,
dat wil ik niet!

Ik

ga maar, marie...
het is aan jou.

10

kijk toch naar me!
ben net vijftig jaar,
verdomme! vijftig is
geen leeftijd om...

marie...
nee, nee!...

11

marie, alsjeblieft...
Ik wil niet dat je...

