Oksel
Karel Tuytschaever

Genre:
Jeugdtheater (14+)
Korte inhoud:
Zij: Til je armen eens op.
Hij: Nee.
Zij: Laat me eens kijken.
Hij: Nee.
Zij: Doe dan.
Hij: Nee. Dat is heel erg raar.
Zij: Doe niet belachelijk. Doe je armen omhoog.
Hij: Ik zal het doen. Maar je raakt me niet aan.
In Oksel staat de fysieke aantrekkingskracht tussen twee jonge mensen centraal. Hun lichaam groeit, trekt
elkaar aan en komt dichter bij. De eerste keer: hoe pak je dat aan? Misschien is liefde simpelweg een grimmig
spel tot op het bot: truth or dare?
Tekst geschreven i.h.k.v. Stukschrijven voor HETPALEIS, Antwerpen.
Exacte rolbezetting:
Hij (m) en zij (v)
Rechtenbeheer:
deAuteurs, Brussel
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Een tempel op Saturnus
Een plek die veel stiltes kan verdragen
1.
Hij

Ik zie je staan

Zij

Hier staan we dan

Hij

Te staan
Twee exemplaren van de homo sapiens
Mooie mensen
Zeggen de meesten

Zij

Ik ben wat in de war

Hij

Niet zo raar natuurlijk

Zij

Het kan elk moment gebeuren

Hij

Jij gaat eerst
Kijk
Je weet niet wat je overkomt
Iets zorgt ervoor dat je groeit
Daar kan je niets aan doen
Het gaat enorm snel
Eerst de handen
Dan je voeten
Daarom heb je veel nieuwe schoenen nodig
Nu gaat het nog sneller

Zij

Wat is dat

Hij

Dat wat is
Dat
Nu gaan je borsten groeien

Zij

De meisjes zullen de eerste zijn
Dan de jongens
Jij staat er maar
Je moet er ook aan geloven
Pas nu
Net nu ik ook nog eens haar begin te krijgen
Daar beneden
Ik begin al aan de spurt
In de lengte

Hij

Je borsten gaan ook omhoog
Ik vind dat grappig
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Het gaat zo snel dat je het zelf niet meer kan bijhouden
Je hebt je lichaam niet onder controle
Zij

Ik zie van alles gebeuren in je broek
Als ik heel goed kijk
Daar
Je ballen worden groter
Dat gebeurt eerst
Het gaat snel
En hard
Dat wat daarboven zit wordt ook groter
En soms hard
Soms vanzelf

Hij

Ik zie je armen
En benen
Eerst was het je bovenlichaam dat groter werd
Nu zijn het je heupen
En dijbenen
Die een beurt krijgen
Het wordt allemaal breder

Zij

Het wordt alleen maar vetter
Vet
En vet
En vet
Vet
Jij krijgt nu wat haar daar
Beneden
Nu pas
En ook onder je oksels groeit wat
Je bent helemaal de kluts kwijt
Gaat het je veel te snel
Er gebeurt iets grappigs bij je hoofd
Een bobbel
Een adamsappel

Hij

Wat zie ik
Je ei kan elk moment springen
Prachtig
Volgens mij word je nú vruchtbaar

Zij

Jij staat ook op scherp
Als het goed is ben ik getuige van jouw eerste keer

Hij

Ja

Zij

Ja
De eerste zaadlozing
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Hij

Ik hoop niet de laatste

Zij

Je bovenlijf staat vol met puistjes
Gelukkig worden je schouders breder
Dat maakt veel goed

Hij

Het jeukt zo ongelooflijk hard

Zij

Eerst donzige haartjes
Jouw baard

Hij

Maar heel zacht

Zij

Alles
Komt op een moment dat je het niet verwacht
Zo traag gaat het soms
Hatelijk
Of sneller dan je zou willen
Ook hatelijk
Of het ziet er helemaal anders uit
Dan je zou willen
Je bent nu helemaal klaar
Voor wat borsthaar

Hij

Heel langzaam
Misschien
Je bent echt groot nu
Een prachtig exemplaar

Zij

Jij bent doodmoe
Het is ook een zware reis
Ongelooflijk
Maar uiteindelijk haal je het wel
Als laatste

Hij

Jij bent helemaal klaar
Mooi hoor
Fascinerend om het zo van dichtbij te kunnen zien
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2.
Zij

Til je armen eens op

Hij

Nee

Zij

Laat me eens kijken

Hij

Nee

Zij

Doe dan

Hij

Nee

Zij

Waarom niet

Hij

Dat is heel erg raar

Zij

Dat is niet raar

Hij

Toch wel

Zij

Laat me eens zien

Hij

Nee

Zij

Doe niet belachelijk
Doe je armen omhoog

Hij

Oké
Ik zal het doen
Maar je raakt me niet aan

Zij

Wat zeg jij nu
Is je oksel een museum misschien
Open
Omhoog

Hij

Zo

Zij

Zie je wel
Heel mooi
Tamelijk veel haar

Hij

Mag ik naar beneden

Zij

Blijf nog even op
Ik kijk nog even
Ik ruik je
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Hij

Sorry

Zij

Dat ik je ruik

Hij

Lach je me uit

Zij

Nee
Helemaal niet
Maar ik ruik je

Hij

En bevalt het je

Zij

Dat weet ik nog niet

Hij

Wat bedoel je daar mee

Zij

Ik weet niet hoe een echte man moet ruiken

Hij

Probeer je nu in raadsels te praten

Zij

Testosteron ruik je van ver
Maar ik ruik niets
Ik ruik alleen jou

Hij

Wat ruik je dan

Zij

Zweet
Misschien

Hij

Ik zweet me kapot
Uit angst

Zij

Angstzweet
Is een bekend fenomeen
Ja

Hij

Wat
Ja
Kan ik er aan doen dat ik zweet
Omdat je me op de rooster legt
Je ondervraagt me
Waarom ik ruik zoals ik ruik

Zij

Vers zweet stinkt niet

Hij

Wat bedoel je daar nu mee

Zij

Je stinkt niet
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Je zweet
Uit angst voor mij
Omdat ik veranderd ben
Maar je moet niet bang zijn
Vers zweet stinkt niet
Dat is later pas
Als er niets mee gebeurt
Het blijft zitten waar het zit
Vers zweet
Trekt vrouwen aan
Hij

Trek je me aan

Zij

Mannen die zweten zijn aantrekkelijk

Hij

Maar je zegt dat je me ruikt
Dan stink ik toch

Zij

Als meisjes dat zeggen
Willen ze alleen contact leggen

Hij

Gelukt
Zou ik zeggen
Gaat het altijd op die manier

Zij

Ik snuif je dichter bij
Kom eens
Ik ruik je
Ik trek je naar binnen
Tot op de bodem van mijn longen

Hij

Jij trekt mij aan
Zeer aantrekkelijk

Zij

Kom nog dichter
Laat me je oksel zien

Hij

Dit is zo nieuw voor mij
Ik schaam me kapot

Zij

Je hoeft je niet te schamen
We zijn alleen
Kijken
Of je veel zweet
Of weinig
Laat me eens ruiken
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3.
Zij

Ik zie je tanden knarsen
Ik hoor je hart bonzen in je keel

Hij

Ik heb het zo warm
Ik zweet met de minuut harder

Zij

Wees maar rustig
Doe je shirt eens uit

Hij

Waarom

Zij

Ik heb het goed met je voor
Geloof me nu
Doe je shirt uit

Hij

Nee

Zij

Doe dan

Hij

Waarom

Zij

Geloof me nu
Goed zo
Voel je al een verschil

Hij

Niet echt

Zij

Doe je armen dan omhoog
Dan koel je sneller af

Hij

Misschien heb je gelijk

Zij

Beter zo
Toch

Hij

Waar kijk je naar
Wat zie je dan

Zij

Ik zie een mooie oksel
Een mooie jongen
Met mooie ogen
Sterke armen
Goed lijf
Je mag er zijn
Je moet niet rood worden

Hij

Je doet me blozen
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Zij

Ook uit angst

Hij

Nee
Van spanning
Ik vind dit spannend

Zij

Omdat ik zo dicht bij je sta

Hij

Omdat ik je mijn oksels laat zien

Zij

Wen er maar aan
Dat zal nog gebeuren

Hij

Mijn oksels tonen

Zij

Dat doen mannen
Als ze willen imponeren
Dan komt de gorilla naar boven
Dan laten ze de oksels zien
Allen de armen naar boven

Hij

Ik sta gewoon af te koelen

Zij

Weet je wat veel spannender is

Hij

Nee
Mijn neushaar laten zien

Zij

Het zit er niet ver af

Hij

Oorhaar
Heb ik niet
Nog niet

Zij

Geen haar
Het heeft niets met haar te maken

Hij

Ogen
Mijn ogen
In mijn ogen kijken

Zij

Laat me eens zien

Hij

Ze zijn blauw
Blauw is als de zee
Kan je in verdrinken

Zij

Dit is een typisch voorbeeld
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Van hoe het niet moet
Meisjes versieren
Hij

Ze zijn blauw
Kan ik toch niet over liegen

Zij

Je ogen zijn heel mooi
Kan ik uren in blijven kijken
Tot ik mezelf opnieuw zou tegenkomen
Zo diep
En terug
Maar ik bedoelde iets anders
Nog spannender

Hij

Mijn mond

Zij

Ja
Wat doe je met je mond

Hij

Eten

Zij

Wat nog
Wat doe je met je mond

Hij

Kauwen

Zij

Bijten
Likken
Zuigen
Proeven

Hij

Dat ook
Ja

Zij

Dat is toch spannend
Als je dat kan doen

Hij

Met jou

Zij

Ik dacht dat je het nooit ging vragen
Natuurlijk wil ik je kussen
Met veel plezier

Hij

Maar ik weet niet of ik dat wel wil

Zij

Nu moet je niet terug krabbelen
Je staat hier al de hele tijd met je oksels te pronken

Hij

Maar ik heb dat nooit voorgesteld
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Zij

Je bent er toch zelf opgekomen

Hij

We kennen elkaar misschien te goed

Zij

Dat is net spannend
Ik wil je gewoon wel eens proeven
Je lippen
En je mond

Hij

Ik denk dat ik helemaal niet lekker smaak

Zij

Hoe weet jij dat nu
Ik zal het je laten weten

Hij

Ik weet niet hoe ik zal reageren
Misschien bijt ik je lip kapot
Of spuug ik in je gezicht
Trek haar uit je hoofd
Of klop al je tanden uit je mond
Misschien sla ik je wel verrot
Je weet nooit hoe een lijf reageert
Op iets dat het niet kent

Zij

Je mag blij zijn dat ik het wil proberen

Hij

Dat is heel vriendelijk
Ja
Dan hebben we dat gehad

Zij

Misschien vind je het heel leuk

Hij

Denk je

Zij

De meesten vinden het leuk

Hij

Je hebt het dus al vaker gedaan

Zij

Ja

Hij

Eerlijk

Zij

Ja

Hij

Zeker

Zij

Ja

Hij

Ik ben dus niet de eerste

11

Zij

Nee

Hij

Je doet het dus vaker
Een van je hobby’s

Zij

Je bent grappig

Hij

Hoe bedoel je

Zij

Jongens met humor smaken extra lekker
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4.
Zij

Wat is er
Zo ineens

Hij

Ik voel me niet zo lekker
Misschien sta ik al te lang met mijn armen omhoog

Zij

Blijf staan
We moeten die spanning nu even gebruiken
Dan is het nog fijner om te doen

Hij

Nu

Zij

Dat moeten we samen beslissen
Als jij dat oké vindt
Dan nu

Hij

Je weet zeker dat ik me niet belachelijk maak

Zij

Je staat nog niet voor paal
Nee
Nog niet

Hij

Heb ik al gezegd dat ik het zo spannend vind

Zij

Als je dat nog een keer zegt
Ga ik heel hard schreeuwen
Dat kunnen meisjes ook heel erg goed
Dat wil je niet meemaken
Daar gaat alles recht van staan
Alle haren op heel je lijf

Hij

Laten we het nu doen
Dan is het voorbij

Zij

Dat is een goed idee
Waarom niet

Hij

Laten we het rustig doen

Zij

Natuurlijk

Hij

Jij bent diegene met ervaring
Dus heb ik een vraag voor je
Mogen mijn armen alsjeblief naar beneden
Mag ik gaan zitten

Zij

Natuurlijk
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Hij

Staan vind ik nogal raar
Wat heb je graag

Zij

Alles wat jij fijn vindt

Hij

Ik ben ook zo
Denk ik
Ik plezier graag de andere
Waren de andere jongens ook zo

Zij

Ben jij een goede kusser

Hij

Ik kus zoals ik kus
Met veel passie
Denk ik

Zij

Iedereen kan goed kussen
Met de goede techniek

Hij

Wat heb je er dan voor nodig

Zij

Iemand die je graag ziet
Een comfortabele plaats

Hij

Of de grond
De grond is nog altijd beter dan staan
Vind je niet

Zij

Heb je je tanden gewassen

Hij

Stink ik

Zij

Tanden wassen is het belangrijkste

Hij

Ik wist toch niet dat we gingen kussen

Zij

Een slechte adem is helemaal niet goed

Hij

Ik begrijp het

Zij

Ontspan
Open je geest
Focus alleen op de persoon die bij je is

Hij

Dat is niet zo moeilijk
We zijn alleen

Zij

Draai je hoofd een klein beetje
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Om neuswrijven te voorkomen
Hij

Zo moeilijk is dat niet

Zij

Leun naar mekaar
Tot je lippen mekaar raken
Maak het contact heel zachtjes
En aangenaam in het begin
Open je mond
Stop heel voorzichtig je tong in de andere
Als je enthousiast onthaald wordt
Kan je de andere proeven
Doe het zacht
Niet hard
Vergeet niet te ademen
Het is nogal raar als je flauwvalt

Hij

Echt gepassioneerd kussen
Ziet er volgens mij uit alsof het heel urgent is
Heel belangrijk
En snel
Alsof je heel lang hebt gewacht
En je je niet meer kan tegenhouden

Zij

De langste kus duurde 46 uur
24 minuten
En 9 seconden

Hij

Oefening baart kunst

Zij

Ga je me nu kussen

Hij

Mag ik je nu kussen

Zij

Wil je het

Hij

Wil jij dan niet

Zij

Het is alleen maar
Dat als ik het niet lekker vind
Kan ik misschien niet doorgaan
Het is voor mij makkelijker om het te doen met iemand die ik nog nooit heb gekust
Dus dat is het probleem niet
Ik wil wel
Je stelde het zelf voor
Maar
Je loopt wel het risico dat ik niemand anders meer wil
Als jij ongelooflijk lekker kust
Dan wil ik nooit meer iemand anders
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Moeten we voor altijd samenblijven
Hij

Moeten we dan ook trouwen

Zij

Daar moeten we het later over hebben
We moeten eerst zien of we zo ver geraken

Hij

Ik neem het risico
Maar zeg me ook écht als ik niet lekker kus

Zij

Dat is zeker geen probleem
Ik wil je niet dwingen
Het is omdat je zo aandringt

Hij

Ik wil het ook gewoon graag weten
Goed

Zij

Goed

Hij

Goed

Ze kussen
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5.
Hij

Was dat oké

Zij

Gaat het goed met je

Hij

Ik heb overal jeuk
Ik heb krampen
Was ik oké

Zij

Ik moet je iets bekennen

Hij

Ik zweet
Ik word rood
Ik schaam me nu al kapot
Ik was verschrikkelijk

Zij

Nee
Je was heel erg goed

Hij

Echt waar
Ben je met me aan het lachen
Je zei dat als ik het lekkerste kuste
We moesten gaan trouwen

Zij

Daar moeten we dan goed over babbelen

Hij

We zijn toch bezig nu

Zij

Ja
We praten
Ja
En ik zeg je nu dat ik een groot probleem heb

Hij

Ik wil ook helemaal nog niet trouwen

Zij

Ik ben al verliefd

Hij

Dat meen je niet
Dat kan toch niet
Wij twee
Zoiets kan en mag niet gebeuren

Zij

Ik ben al met iemand

Hij

Gelukkig

Zij

Maar jij kust beter
Ik dacht dat hij de beste kusser op aarde was
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Zijn lippen proeven perfect
Maar jouw mond smaakt lekkerder
Hij

We hadden dit nooit mogen doen
Ik zei het nog
Een lichaam weet nooit op voorhand hoe het zal reageren
Wat moeten we nu doen

Zij

Ik zit met een serieus probleem

Hij

Ik ook
Wij zitten allebei met een serieus probleem

Zij

Ik voel alleen maar dat ik je wil blijven kussen
En kussen
En kussen

Hij

Maar ik niet
En om te kussen moet je met twee zijn
Ik wil niet meer
Ik stop
Ik stap eruit
En jij bent al bezet
Zodus
Jij hebt geluk
Ik heb pech
En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik dat niet erg vind

Zij

Maar hoe weet ik dan of ik geluk heb
Met hem
Of hij de juiste is
Jij kust veel beter

Hij

Voor de rest ben ik echt een eikel
Eigenlijk
En ik stink

Zij

We hadden hier nooit mee mogen beginnen
En jij stelde het dan nog voor ook
Je hebt me er gewoon ingeluisd

Hij

Jij wou me opsnuiven tot op de bodem van jouw longen

Zij

Wat moeten we nu doen

Hij

Ik kan vragen stellen
Om te achterhalen of hij echt de ware is
Ik heb daar al vaak over nagedacht
Over hoe alles dan zou moeten zijn
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Zij

Help mij
Doe het
Nu
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6.
Hij

Ben je ok

Zij

Ik was ok
Ik voel me niet zo lekker

Hij

Je hebt iemand

Zij

Ja

Hij

Dus
Je bent gelukkig

Zij

Ja

Hij

Heel goed
Samen gelukkig zijn is het belangrijkste
Je voelt je zeker erg zweverig
Helemaal meegezogen in de liefde

Zij

Ik ben niet hals over kop verliefd geworden
Het heeft wat geduurd

Hij

Maar je bent wel verliefd

Zij

Het is nog wat te vroeg om dat te zeggen
Ik denk dat het mogelijk is
Dat ik verliefd word
Ik denk dat het langzamerhand zal groeien

Hij

Dat hoop ik ook
Met heel mijn hart

Zij

We zijn wel voor mekaar gevallen

Hij

Er was onmiddellijk een aantrekkingskracht
Je rook hem van ver
Kunnen jullie goed met mekaar praten
Dat is belangrijk in een relatie

Zij

Ik zou heel gelukkig moeten zijn
Magerder moeten zijn
Omdat ik maar niets binnen krijg

Hij

Ik heb al dikker gezien

Zij

Ik zou moeten willen kunnen vliegen
Al die vlinders in mijn buik
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Ik zou over niets anders moeten kunnen praten
Hij

We zijn bezig

Zij

Omdat ik aan niets anders kan denken

Hij

Dit is goed
Volhouden
Blijven vooruit kijken
Goed teken
Verder
Rechtuit
Iets waziger
Blik op oneindig
Iets meer de wenkbrauwen fronsen
Perfect
Een afwezige blik
Die verraadt hoe je droomt
En fantaseert
Over hem
Je bent zó verliefd
Dat kan iedereen zien
Zelfs ik

Zij

Ik ben gewoon bang voor wat komen gaat
Dat ik toch te lelijk ben
Of te lief
Of te snel
Of juist te traag
Ik wil alles met hem doen
Alles
Snap je
Alles
Als mijn puntje bij zijn paaltje komt
Wil ik alles

Hij

En als het niet voor altijd blijkt te zijn
Want dat kan maar één keer in je leven
Daarom vind ik dat wij vooral niet moeten gaan trouwen
We wachten best nog even
Tot we er uit zijn
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7.
Ze krabt zich de jeuk uit haar lijf
Hij

Ik begin weer te zweten

Zij

Kan ik iets doen voor je

Hij

Nee

Zij

Ik zie toch wel dat er iets is
Wil je het me niet vertellen

Hij

Ik weet het niet
Ik vind het wat raar
Om er met jou over te praten

Zij

We praten toch over alle dingen

Hij

Maar we praten toch niet over alles
Dat doen we niet
Over zulke zaken hebben we nog nooit gesproken

Zij

Ik weet het niet

Hij

Het gaat al beter
Zie je
Je ziet toch dat het al beter gaat
Alles gaat goed
Heel goed

Zij

Maar

Hij

Ik heb ook al met iemand gekust
Een paar keer
Omdat ik het zo leuk vind

Zij

Oefening baart kunst
Ik wist het
Jij had al wat technieken onder de knie
Ik voelde het

Hij

Het is stom
Maar als ik kus
Met jou
Is het goed

Zij

Perfect toch
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Hij

Maar

Zij

Maar
En nu komt het

Hij

Maar
Het is alleen totaal anders
Met die andere
Ik probeer het te vergeten
Maar ik kan het niet

Zij

Wie
Andere
Nu ben jij het die in raadsels praat
Geloof ik

Hij

Het is niet meer hetzelfde
Sinds die kus

Zij

Het is allemaal mijn fout
Ik heb je gebruikt om te testen of we misschien voor elkaar bestemd waren
Dat had ik niet mogen doen
Ik heb je totaal in de war gebracht

Hij

Nee
Het is niemands fout
We zijn niet eerlijk over onze gevoelens

Zij

We hebben alles verkeerd ingeschat

Hij

Ik bedoel dat ik jou ook gebruikt heb
Om te testen of ik het kon
Met iemand zoals jij

Zij

Zeg het dan gewoon
Dat ik te vet ben
Dat je me lelijk vindt

Hij

Ik wou weten wat er met mij gebeurt
Als ik je kus
Ik weet het niet
Ik kan het niet uitleggen
Wat er met me aan de hand is
Ik wil het niet
Ik ben alle controle kwijt

Zij

Je klinkt bijna verliefder dan ik ben

Hij

Dat is het niet
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Het zit diep
Veel dieper
Ik verlang zo naar liefde
Dat ik nergens anders aan kan denken
Het houdt me zo bezig
Ik word er niet goed van
Mijn lichaam doet er pijn van
Het voelt alsof mijn hart op slot zit
Dat het dichtgenaaid is
Ingepakt
Dichtgesnoerd
Eigenlijk wil het alleen maar pompen
Omdat het daarvoor gemaakt is
Maar in plaats daarvan heeft het niets te doen
Mijn lichaam komt niet tot zijn recht
En jij bent de eerste
Zij

Maar je zei net dat je al meer gekust had

Hij

Ik bedoel de eerste
Aan wie ik dit ga zeggen
Dit is zo spannend
Ik heb al een paar keer gekust
Met een jongen

Zij

Wat

Hij

Gewoon om te oefenen

Zij

Je kust zo goed
Je behoort tot de besten
Jij hebt zo een ongelooflijk gevoel voor humor
Dat valt me opnieuw op
Wist je dat

Hij

Ik denk dat ik jongens veel leuker vind dan meisjes
Ik vind het veel spannender met jongens

Zij

Spannender is leuker
Ja
Humor vind ik zo aantrekkelijk

Hij

Ik meen het echt
Ik vind het veel spannender met jongens

Zij

Maar dat is omdat dat eigenlijk niet kan tussen jongens
Jongens zijn met meisjes
En omgekeerd
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Hij

Jongens smaken beter
Ik voel wat ik voel

Zij

Denk je

Hij

Ik weet het zeker
Dat vind jij toch ook

Zij

Ja

Hij

Dan denken wij hetzelfde
Dat is toch handig
Dan voelen wij hetzelfde

Zij

Op gevoelens valt niet te vertrouwen

Hij

Is er dan geen andere remedie om te testen
Of ik jongens echt leuker vind dan meisjes

Zij

Daar moet ik over nadenken

Hij

Hoe lang

Zij

Weet ik niet
Al neem ik mijn tijd
Dan weet ik nog niet zeker of ik iets zal vinden

Hij

We moeten gewoon testen of ik jongens echt lekkerder vind
En of jij echt wil trouwen met iemand die beter kust dan je eigen lief

Zij

Hoe moeten we dat doen
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8.
Ze bekijken mekaar grondig
Zij doet haar rok uit
Zij

Aandoen

Hij

Sorry

Zij

Aandoen
Ik wil dat je dit aantrekt
Jij houdt toch van jongens

Hij

Misschien

Hij trekt de rok aan
Zij zijn broek
Ze staren mekaar aan
Zij

Draai je eens om

Hij

Wat zie je
Waar kijk je naar

Zij

Ik zie niets abnormaals
Alleen wat vlekjes
We moeten ze in de gaten houden
Ik omcirkel ze
Het zal Saturnisme zijn
Loodvlekjes
Nu ik
En

Hij

Je hebt ook enkele vlekjes

Zij

Hoe zien ze er uit

Hij

Klein
Roodachtig
Sommige zien wit

Zij

Hoeveel

Hij

Rode of witte

Zij

Allebei

Hij

Wat denk jij
Misschien staan ze straks overal
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Zij

En dan

Hij

Wat krijg je ervan

Zij

Constipatie
Bleek zien
Braakneigingen
Anorexieproblemen
Verminderde psychomotoriek
Risico op onvruchtbaarheid
Prikkelbaarheid
Slaapstoornissen
Bovendien zijn we nog niet volgroeid

Hij

En als het verergert
Als we vol staan

Zij

Ik heb jeuk
Krab je me even
Lager
Lager
Rechts
De andere rechts
Nog lager
Lager
Harder
Links
Harder
Harder
Harder

Hij

Ik wil je geen pijn doen

Zij

Dus je meent het

Hij

Ja

Zij

Je vindt jongens dus veel leuker
Maar hoe kan je daar zo zeker van zijn
Je bent toch nog niet samen geweest
Met iemand
Met een hem

Hij

Tot nu toe eigenlijk nog met niemand

Zij

Maar hoe weet je dan dat je dat wil zijn

Hij

Meisjes interesseren me niet
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Of niet genoeg
Zij

Oké
Dat is een argument
Dan moeten we nog eens kussen

Hij

Ik dacht het niet

Zij

Een kleine kus
Meer vraag ik ook niet
Wat maakt het uit
Je valt op jongens

Hij

Ja

Zij

Misschíen
Zei je
Ik moest er even over nadenken
Maar ik heb het gevonden
Hoe we onze problemen kunnen oplossen
We gaan het gewoon testen
Door opnieuw te kussen
Nu we dit alles weten
Kan ik proeven of jij echt zo lekker smaakt
Omdat ik dat hoopte
Of verwachtte
En jij kan ook voelen
Of er iets beweegt daar beneden
Tussen je benen

Hij

Vind je het goed als we het dan nu doen
Dan ben je zeker

Zij

Oké
Kort
En krachtig

Hij

Kort
Maar niet krachtig
Alleen even voelen is genoeg
Dan kunnen we ermee ophouden

Zij

Perfect

Hij

Laten we het mechanisch doen

Zij

Helemaal goed

Hij

Waar zullen we het doen
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Zij

Op de grond

Hij

Perfect
Dat is het minste comfortabel
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9.
Zij

Nu

Hij

Ik ben het beu
Ik wil de broek weer dragen
Jij de rok

Dat doen ze dan ook: ze wisselen
Hij

Ga eens daar staan

Zij

Waarom

Hij

Omdat ik je dat vraag
Daar
Komaan
Je wil toch bewijzen
Niet omdraaien

Zij

Maar je zegt dat ik daar moet gaan staan

Hij

Ga staan zoals je stond

Zij

Zo

Hij

Nu stap je achteruit
Tot waar ik wil waar je staan zal
Verder

Zij

Waarom

Hij

Zachtjes aan
Zo zie ik de veranderingen het beste
Hoe je beweegt
Nog verder
Armen hoog houden
Perfect

Zij

Wat ga je doen

Hij

Ik ga naar je kijken
Op afstand kan je beter kijken
Zoals naar een schilderij
Je krijgt een beter beeld

Zij

Ik ben een beeld
Venus van Milo

30

Hij

Een klein beetje draaien
Zo valt het licht beter

Zij

Hoe lang moet ik blijven staan

Hij

Zolang ik nodig heb
Om alles te registreren
Ik scan al je vormen
Lijntje per lijntje
Porie per porie

Zij

Ik voel me bekeken

Hij

Ga nu op de grond liggen

Dat doet ze dan ook
Hij

Een museumstuk
Ken je het verschil tussen zien en kijken

Zij

Wat zeg je

Hij

Hoeveel gaten heeft je hoofd

Zij

1234567

Hij

Daar komt van alles door
Naar binnen
Je mond komt in je maag
Wat in je neus komt
Gaat naar je longen
Als er iets verkeerd in je neus zit
Ga je niezen
Of hoesten
Of rochelen
Je lichaam doet dat gewoon
Dat is de natuur
Als het niet lekker is
Of bedorven is
Slik je gewoon door
Word je misselijk
En kots je het uit

Zij

Kom

Hij

Ook door je ogen en oren komen dingen naar binnen
Naar je geheugen
Ook naar je hart
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Zij

Je moet voelen

Hij

Als het er eenmaal in zit
Wordt het er duizend keer gebruikt
Want het zit erin opgeslagen
En het blijft er opnieuw uitkomen
En opnieuw
Ook al heb je er niet om gevraagd

Zij

Kom dan naast me liggen

Hij

In het begin is het spannend
Is het heel leuk
Maar als het niet leuk meer is
En het blijft er uitkomen
Is het niet meer fijn

Zij

Kom naast me liggen

Hij

Ik zie jou
En hoe mooi je bent

Zij

Toe dan

Hij

Maar ik moet leren om te zien
En niet te kijken
Want zo gauw ik ga kijken
Gaat het in mijn hoofd vastzitten
Een foto
Ga ik ervoor
Kies ik ervoor
Maar als ik zie
En ik kijk niet
Dan vergeet ik het weer
Dan heb ik alleen gevoeld met mijn hart

Zij

Je moet voelen
Ondervinden

Hij

Als je lelijkheid in je hart krijgt
Dan heeft dat een invloed op je gevoel
Dus kijk ik alleen naar de goeie dingen
Laat me je navel eens zien

Zij

Liever niet

Hij

Schaam je je

Zij

Misschien wel
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Ja
Hij

Prachtig
Hij is prachtig
Een navel is heel persoonlijk
Als een vingerafdruk
Enig
Uniek
Op het lijf gemaakt
Ik zal niets doen
Dat beloof ik je
Alleen zien

Zij

Wat vind je

Hij

Ik kan zo emotioneel worden
Zo ontroerd
Van die plek
Alleen zien
Hoe zacht het is
Hoe gevoelig

Zij

Kwetsbaar
Voel ik me

Hij

Gevoelig
De plek waar je de eerste keer pijn hebt gevoeld
De plek waar de schaar
Het mes
Je wegsneed
Het mooiste litteken dat bestaat
Ik kom even dichter kijken
Ik doe niets

Zij

Ben je klaar met navelstaren
Van zien alleen word je niet emotioneel
Je moet voelen
Tasten
Kneden
Horen
Ruiken
Ruik eens
Ruik me

Hij

Wat doe je nu

Zij

Ik ruik jou
Als een hond
Ik snuif je tot diep in mijn longen
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Hij

Straks ga je nog hyperventileren

Zij

Als je kort en snel na mekaar ruikt
Ruik je de geur echt
En diep
Al je cellen worden geprikkeld
Ruik mij
Wat ruik je
Lotusbloem
De geur van lelies
Hoe ruikt Venus
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10.
Zij

Kom naast me liggen
Met je handen en armen wijd
Ik wil dat je een kruis maakt
Sluit je ogen
Geef je over
Spreid je vingers
Span elke pees in je op
Een spel in écht voelen
Zeg me wat je voelt nu
Voel je iets

Hij

Ik voel je dichterbij komen

Zij

Goed
Luister goed
Open je oren
Open je hart

Hij

Ik voel hoe je rond me loopt
Me van top tot teen bevraagt
Met je ogen
Wat doe je

Zij

Ik kijk naar je loodvlekken
Je vergiftigingsvlekken

Ze doet haar shirt uit
Ze legt hem over zijn hoofd
Zij

Zo weet ik zeker dat je niet spiekt
Loert
Want dan verraden je ogen wat je lijf moet voelen
Wat ruik je
Hoe ruik ik

Hij

Wat ga je doen

Zij

Voel dan
Voel hoe ik dichterbij kom

Hij

Stink ik
Wat ga je doen

Zij

Ik ga je proeven

Hij

Proeven
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Zij

Alleen voelen
Moet je doen

Ze raakt hem aan
Hij schreeuwt het uit
Hij

Ben je gek
Dat doet ongelooflijk veel pijn

Ze gaat op hem zitten
Zij

Ik wil voelen
Ik ben goed voor je

Hij

Hou op
Je maakt me bang

Zij

Ik help je

Hij

Mijn lijf doet pijn

Zij

Je moet alleen maar voelen
Of er wat gebeurt daar beneden

Ze kust hem
Hij bijt haar in de lip
Misschien was het een ongeluk
Dus kust ze opnieuw
Ze is niet te stoppen
Hij trekt haar met de haren het hoofd achteruit
Niet te stoppen en opnieuw gekus
Hij spuugt haar in het gezicht
Opnieuw wil ze hem voelen en kust verder
Hij slaat haar in het gezicht
Uiteindelijk stopt ze
Ze versteent
Zij

Ik heb het gevoeld
Ik heb mijn bewijzen

Hij

Je ruikt gewoon
Muffig
Naar zeep
Zuur
Huidschilfers
Zweet
Heel menselijk
Je bent geen godin
(Geen Aphrodite)
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Je bent een meisje
Zij

Sorry
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11.
Stilte
Hij

Het spijt me
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NOTA VAN DE AUTEUR.
Een sleutel in het lezen en uitvoeren van oksel kan een ervaring van me zijn. Deze wil ik je natuurlijk niet
onthouden. In het Kunstareal in de stad München staat de prachtige Glypothek. Je vindt in dit museum een
inspirerende collectie Griekse en Romeinse antiquiteiten. Deze ervaring van pracht bracht voor mij
verschillende zaken samen: mannelijke versus vrouwelijke weergave van het begeerlijke lichaam, het verval en
de vergankelijkheid door tijd en culturele wetten en schoonheden, de krijgers en hun aanzien, maar ook de
vele details die je kan en mag bekijken: armen, voeten, handen, lenden, oksels, dijen, neuzen, ruggen. Een
zintuiglijke ervaring waarvoor je de tijd kan nemen. Een confrontatie tussen lichamen. Want dat is oksel voor
mij in de eerste plaats.
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