david
het was lekker weer in frankrijk
samen met david liep ik over de camping
david is een echte vriend
we waren net een beetje bezig
met alcohol en hingen ’s avonds
met een groep engelsen
we hadden gelogen over onze leeftijd
niet veel hoor gewoon beetje
op een gegeven moment zonder dat
david het wist waren joe,
een engelse lightweight hooligan,
en ik hem aan ’t naaien
we bestelden reversed screwdrivers*
in plaats van normale screwdrivers
ik kan wel doen alsof dit vroeger was
maar dit was 6 jaar geleden of zo haha
op de camping werkte rémi
een franse guy van ± 27
en op diezelfde avond kwam
rémi gezellig bij ons zitten
hij was best lam
lang verhaal kort
david piste in rémi’s fles wijn
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rémi kwam terug en david werd gelijk
gesnitcht door iemand
rémi sloeg de fles kapot
op de tafel en de sfeer sloeg om
‘who peed in my wine’
hij ging achter iedereen aan
met de kapotte fles als wapen
er was één gehandicapte jongen
met krukken die door de groep
werd opgetild om aan
rémi te ontkomen
de nederlandse pisgeur
met een vleugje wijn
het steeg rémi naar z’n hoofd
vervolgens zetten hij zijn target lock
op david die al aan het rennen was
het geluid van die gore goedkope
slippers op ’t grind vergeet ik nooit meer
david en ik splitsten op
’t leek wel een horrorfilm
ik rende helemaal door het bos
naar onze tent
geluidloos lag ik m’n adem in te houden
luisterend naar de omgeving
ik hoorde voetstappen
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‘h-h-hallo?’
’t was david
we hebben de hele nacht
wakker gelegen
de volgende dag vertelde david mij
dat hij nog 1 op 1 met rémi
was geweest in het badhuisje
‘you pee in my wine?
you suck this dick’
terwijl hij de totaliteit
van zijn geslachtsdeel
met gemak liet zien
diezelfde vakantie heb ik ook
op een witte range rover gekakt
’t was de zomer van me leven
X
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