Rothko No.8 (1949)
Impressie geschreven tijdens de les
Jouw deur staat dwars. Ik geraak er niet door.
Waarom mag ik niet zien waar dat bloed vandaan komt?
Hypocriet gedoe. Jij bent geen vlag.
Achter jouw muren verschuil je moord en wreedheden.
Ik voel het. Je gouden randjes werken niet bij mij.
Dacht je nu echt dat je met die bleke verf
de waarheid kon verhullen?
Hoe kan ik tot je doordringen?
Weet je wat?
Ik blijf buiten tot je zelf verstikt en lucht nodig hebt.
Naakt zie ik je door je mislukte deur kruipen.
De klokken luiden om dat te vieren.

Autobiografische reflectie
Ik zit op mijn schapenvel. De Rothko ligt voor me.
‘Uit deze kleuren ben ik geboren,’ fluistert de feniks.
Ik schrik. Ik wist niet dat hij meekeek.
In zijn roodgele gloed fladdert hij van mijn rechter naar mijn linkerflank.
Zijn vleugel wijst naar het schilderij.
Ik kijk opnieuw en glimlach. Nù zie ik mijn stilstand.
‘Het was goed om hier te verpozen op de uitdijende golven van je oude zijn,’ zegt hij.
‘Maar de tijd is rijp om deze witgele vaalheid te verlaten. Als je langer wacht zal angst zichzelf kronen.
Duik opnieuw in het vuur van passie. Je kent het.’
‘Ja, ik ken het. Net daarom twijfel ik.
Is het niet veiliger dat ik hier blijf? Je weet dat mijn vurigheid slachtoffers maakt.’
De feniks lacht.
‘Denk je dan dat ik nooit iemand pijn doe? Je kan hier blijven maar zo ken ik je niet.’
Ik weet dat hij gelijk heeft. En ik weet ook dat ik er klaar voor ben.
‘Maar de deur staat scheef,’ zeg ik. ‘Ik ben niet zeker of ik erin kan.’
‘Die deur heb je zelf scheef gezet. Maar dat heeft allemaal geen belang. Alle obstakels verschrompelen bij het
zien van passie.’
‘Maar hoe kan ik helder blijven als ik het vuur weer toesta in mijn cellen?’
‘Zie je wel, prins angst is al daar. Wees nu toch eens niet zo serieus meid. Gooi die zwaarte van je af.’
Hij spuwt een duizendkleurige vlam voor mijn neus. In haar schaduw zie ik een tuin vol vreugdebloemen.
‘Leg dat juk van zinloze kwaadheid over hypocrisie en bloederige moorden van je af.
Jij beslist of je naar de valse of de ware aard van het bestaan kijkt.
Maak die sprong voorwaarts en geniet.’
Ik ga op de gouden rand staan en voel hoe wankel hij is.
De feniks vertrekt. Zijn vleugel raakt de mijne.
Ik val en voel hoe de wind mijn voorhoofd kust.
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