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haar handen dwalend, haast zoekend 
de spieren van het schouderblad 

ingehouden adem, pijn verkrampt 
tot rakelings, telkens rakelings 

zijn arm, hand of vingertop 

aan verlangen voorbij  
beroert. 

 
Kom maar even op je rug, op je buik, 

zitten, armen heffen, zijwaarts en neer 
en weer... 

 
Medianus ulnaris en radialis, 

hij denkt anus en vulgaris 
maar vraagt RSI?  
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Hij soldaat en dichter  

trefzeker stemmingen en woorden 
het taalwapen gericht tot 

een welhaast fataal gedicht  
 

handwarm haar fluisterstem 
vingers kozend bijna teder  

maar soms hard en verbeten 

onder haar strelen wordt hij anders 
 

al lang heeft zij begrepen dat 
wat tussen oren zit ongezegd 

te veel pijn kan doen 
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terwijl handen kneden 
en dwingen 

medianus, ulnaris en radialis 

 
zachte bevelen oorwarm 

 
hij sluit ze niet, zoekt aan de wand  

tussen foto’s en tekeningen  
daalt af in de stem die 

kinderen zegt 
en 

 
mama, slapen is klaar 
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voorzichtig maakt zij maskers los 

mannen met strak gelaat die 
bravoure en vreemde marsbevelen dragen 

vanachter rangen en standen 

onverholen pijn vertonen 
 

glimlachend verzamelt zij de verhalen  
de proeven van moed en mannelijkheid 

 
dan noemen ze haar  

feeks, takkewijf, heks en hoer 
maar na de hergeboorte 

wordt zij verheven tot  
koningin, godin en engel 

 
hij schrijft in zijn groene boekje 

liefste en ik haat mij 
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Maandag, zoals al die andere dagen  
zij praat over haar kinderen 

luistert geduldig naar voetbaluitslagen  
een nieuwe verovering, de laatste oefening  

van al wie hier komt  
tussen groene en blauwe dagen 

 
een veilige haven wanneer stormen  

de ziel teisteren 
gevechtstas en wapen dieper schrijnen 

 
en 

medianus, ulnaris en radialis 

geen sleutels meer 
maar de code voor een vrijplaats  

voor wie zo gewond  
bij haar aanklopt 
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gevechtspak, helm en soldatenlaarzen 

de penetrante geur van geeft- acht 
zij sluit het boekje en lacht 

schoenen uit, borst ontbloten  
leg je uitrusting daar en kom maar  

op je rug  
 

een korf vol licht haar ogen 
 

als hij denkt wat die zeggen 
wat zo zeker geschreven staat 

vat hij moed en vraagt 
vechten of vrijen? 

 

stilte werd nooit dieper 
en brak 

komt U maar op Uw buik 
 

opeens zijn ogen 
ongemeen fel 

ze bijten zich vast in zijn vel 
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de echo van laatste woorden 

aankleden, u bent genezen  
en kunt gaan 

 

terug in het gelid 
marcheert hij weer de wereld in 

nergens plaats, nergens rust  
 

de bijtende pijn  
medianus, ulnaris en radialis 

 
haar stem is op zijn netvlies 

blijven staan 
u bent genezen en kunt gaan 
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In zijn groene boekje schrijft hij: 

 
 

Soldaat ben ik 
Met passen van rust en onrust 

markeer ik mijn lijn tussen  
oorlog en vrede. 

Een  hand aan de stilte 
Een hand aan de storm. 

 
Soldaat ben ik. 

Waker tussen teken en taboe 
Waker tussen leven en dood 

Waker aan de uiterste grens van zijn, 
de bevrijding nabij. 

 

 
Michel Martinus 


