
TRIGGER 
 
Ons wintervel absorbeert gretig de prille warmte. Een windvlaag schept wanorde in de 
teksten. Als een soepel roofdier springt George ze achterna. Ondanks zijn kleine bijrol, te 
wijten aan zijn gebrekkig Nederlands, heeft hij geen enkele repetitie gemist. Zich enthousiast 
verwarmend aan de samenhorigheid, dartelt hij rond het spelende gezelschap. 
 
Ik erger mij aan hem. Aan zijn naïeve commentaar en impulsieve beweeglijkheid. Tegelijkertijd 
onderhoud ik een afstandelijke sympathie, mezelf inwendig berispend over mijn 
vooroordelen. 
 
Manu en Lise zijn verwikkeld in hun dialoog. George begint losjes te flikflakken over het 
grasveld. Hij klimt vervolgens hij op een muurtje. Mijn focus dwaalt mee af. Ik zie hoe hij zijn 
voeten achter een pijpleiding haakt en ondersteboven gaat hangen. 
 
Zijn T-shirt glijdt tot aan zijn lippen. Een donker licht gespierd bovenlijf openbaart zich in het 
zonlicht. De helft van zijn geruite boxershort puilt uit omwille van de jeans die hij twee maten 
te groot draagt. 
 
Als ik gok hoe zijn penis ligt, ontsnapt mij een scheut warm vocht. Wat mijn kruis instant doet 
gloeien. Verrast door deze lichamelijke respons wend ik mij weer tot de groep. Bij het draaien 
van mijn hoofd bots ik recht in zijn vragende blik. Ik antwoord met een onwennige glimlach 
en voel me betrapt. Ik onderdruk de neiging om weer naar zijn torso te kijken. Het priemen 
van zijn ogen weerhoudt mij in het vinden van een houding. 
 
Spontaan, onmiddellijk gevolgd door een jengelend schuldgevoel, blaas ik een kushandje in 
zijn richting. Hij vangt het op en drukt het op zijn hart. Zonder enige zichtbare inspanning reikt 
hij naar zijn voeten en laat zich zakken. Aanstalten makend om naar mij toe te komen. 
 
Ik hoop dat hij zich niets in zijn hoofd haalt.  
 
Mijn laarsjes nog warm, vingers glimmend in drift. Ik ben na de repetitie stevig naar huis 
gefietst. Gedreven door gefladder en een hete knop. Gulzig stort ik mij op de nieuwe fantasie 
die zich aandient. De drang tot masturbatie kan zich net zo urgent voordoen als die naar een 
sigaret. 
 
Wat als ik George meeneem naar mijn kot? Hoe zou hij kijken als het spanningsveld plots 
tussen ons uit schuift? Als ik alles loslaat en naar zijn middel grijp, graaiend naar exotische 
duister van zijn schoot. Lippen zuchtend naar warmte en textuur. Zijn geur. 
 
Zijn grootste orgaan begeer ik als een kostbare vondst. Als een ontdekkingsreiziger op zoek 
naar verschillen met het reeds gekende. 
 
Ik vraag hem mij in zijn moedertaal aan te spreken. Mij te overmeesteren met dwingende 
klanken die de logica doen krimpen. 
 
Hij draagt mij dichter bij de essentie. De geest loopt leeg. Het lijf licht op. 
 
En die vriend van hem, met zijn dreadlocks. Ik kan mij delen, overgeven aan beider driften. 
Het onbetamelijke verdubbelend. In de zekerheid dat het bleek ingeprente stopt met ademen. 
 
Smeulend tussen hun schietende dijen laat ik mij opgebruiken.  



Geroutineerd grijp ik naar de kleine vibrator onder het kussen. De onvermoeibare 
mechanische zekerheid drukkend waar het straalt. Waar het schreeuwt om losgelaten te 
worden. 
 
Nog even zitten blijven, beestje. 
 
Vleselijke herinneringen stijgen op. Frequent afgespeeld en aangevuld. Onuitwisbare zilte 
zonden geboren uit spontaniteit. 
 
Ik heb ervaren hoe schuldgevoel kan transcenderen tot gekoesterde begeerte. 
Dat zelfbehoud niet gelijk staat aan leven. 
 
Het slot klikt los en de gouden golf rolt naar binnen. Ontplooit zich. Stokt mijn adem. Pulserend 
stroomt de werkelijkheid onder mij vandaan. 
 
Onder een gesmoorde kreun barst ik open. Wegebbend in oneindige mogelijkheden. 
 
Er zit nog meer in. 
Bodemloos. 
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