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uit. Ik had het goed: beschut en begrepen door onze 
beschaving. Op enkele jaren tijd werd ik een erudiet. 
Af en toe baande ik me met mijn handen flap na flap 
een weg naar het buitenlicht: door een kier keek ik en 
tot mijn grote verbazing herkende ik nog weinig van 
wat ik zag. Er lagen lijken en lichamen in de straten, ze 
schreeuwden in vreemde talen en smeekten om goden 
die ik niet kende. Het stond me niet aan en ik dook 
gauw terug. Maar op een dag kwam ik in het grote oor 
een schilder tegen. Hij wou de werkelijkheid in zijn 
verf vangen, maar dan anders, opnieuw. Hij maakte 
me fataal verliefd op de werkelijkheid en ik wist: nu 
wil ik opnieuw beginnen. Ik wou vergeten en opnieuw 
kunnen beginnen onder de zon. Zoals die schilder die 
zwarte kraaien boven een veld zag, die zonnebloemen 
zag, die wanhopige schilder die helemaal opnieuw 
wilde beginnen en verder wilde gaan, zijn verf en zijn 
taal uitbreken en dan zijn oor afsneed om zo helemaal 
opnieuwer opnieuw te kunnen beginnen. Zo opnieuw 
dat hij wilde beginnen, zo nam ik ook een mes en 
sneed mijn oor af. Het was reuzachtig. Het bedekte 
bijna een voetbalveld. Het was onleefbaar: te groot 
om te dragen of om bij mij te houden. Ik moest er 
een klein stuk uit snijden. Sindsdien loop ik door de 
straten met een klein oor en hoor ik vreemde talen.


