VREEMDGEGAAN
Verdomme.
Ja sorry…
Sorry? Ik begrijp het niet… Waarom?
Ja, ik weet niet
Het ging allemaal zo snel
Je was er toch zelf bij?
Ja, maar het gebeurde ineens en ik was, ik weet niet…
Ik was overrompeld of zo.
Jezus, je had toch nee kunnen zeggen?
Ja, maar toen was het dus al gebeurd.
Heb je wel nee gezegd?
Ehm.
Heb je haar weggeduwd?
Nee, dat vond ik wat cru.
Dus je hebt het gewoon toegelaten.
Ja., Nou ja, het ging ook zo snel.Ik zei later wel dat ik het eigenlijk niet wilde.
Oh.. En wat zei ze toen?
Ze lachte het weg.
Ja dat zal wel. Kirrend zeker?
Hoe bedoel je?

Ik heb haar wel door, zo slinks jou in haar bubbel betrekken. Maar jij ziet dat weer niet. Dat
is altijd het trieste.
Ach, stel je nou niet zo aan.
Ik stel me aan?
Huil je nu?
Nee.
.. Luister liefje
Hadden jullie iets om?
…...
Nou …?
Eh … nee..
Dus je hebt het ook nog onveilig gedaan?
.
…Ja. sorry
Sorry? Sorry? Wij hadden een afspraak, WIJ hadden een bubbel!
Ja dat weet ik. Maar jij had laatst ook met ..
Dat was heel wat anders!
Oh?
Niet van onderwerp veranderen. Wij hadden iets afgesproken.
Ja.
En zij hoort niet in onze bubbel!. Zak hooi.
Ja, maar
Ik vertrouwde jou. Je vertrouwt mij toch ook?

Ja.
En nu?
Testen?
Dat heeft nog geen zin.
Hoezo niet?
Nou, er is incubatie tijd, en dan nog wachten op de uitslag…
Oh ja.
Twee dagen was het maar. Ik was twee dagen in quarantaine voor de uitslag en je stort je
alweer in iemands anders armen.
…….
Nu moeten we dus weer in quarantaine.
Ach ...Nee.
Ach Ja!
Maar…. We zouden toch...
Ja. dat kan nou niet meer. Daar had je dus even over na moeten denken.
Oh shit. He verdomme.
Ja shit ja, zeg dat wel. Waar woont ze?
Hoezo? Je gaat toch niet...
Doet ze het met iedereen zo? Wij lopen risico. Begrijpt ze dat?
Ze gelooft er niet zo in.
Oh, oh ze gelooft er niet zo in. is ze van de complotten?

Nou ja, dat niet direct. Maar...
Dat niet direct? Je praat haar gewoon goed.
Het spijt me.
Ja, het spijt mij ook. Heel erg.
……
Kom je soms tekort bij mij?
Nee, doe niet zo mal.
Jij zet onze hele kerst en oud en nieuw op het spel. En voor wat.
Ik knuffel je veel intenser, heftiger. Je mag zelfs met me kussen.
Ja
Ja…
Of mag je haar ook kussen?
God, houd er nou over op. Ik liet me gewoon even meeslepen.
Meeslepen zelfs …
Ja
Nou. bel me maar als je over 5 dagen nog geen klachten hebt.
Ja. ik kan anders een snel test …?
Ja, of haal een morning-after pilletje joh. Het vaccin duurt namelijk nog even. Weet je, je
brengt me eigenlijk wel op een idee. Misschien ga ik nog wat knuffelen. Gewoon. Lekker
lukraak wat vaders die ik nog ken van het schoolplein. Gewoon knuffelen hoor. Meer niet.
Even dat geklaag weg knuffelen. Heel hard. Sommige mensen hebben dat gewoon even
nodig.
Hou nou op. Die schoolplein vaders zitten trouwens helemaal niet in onze bubbel.
Zal ik met mondkapje of zonder doen?

Hou nou op!
Sorry ik houd al op.
Ik begrijp het wel.
Ja..?
Ja.
Wat ga je nu doen met de jaarwisseling?
Ehm...nou niks bijzonders…Eeeh. ik…ehm
Nee. Nee. Zeg me dat het niet waar is…
Nou ja,.. Kijk. Ik heb haar nu toch al geknuffeld. en ja, als ik niet naar jou kan…
Nee. Nee. Nee! Dat kan je niet maken. Ze heeft dit met opzet gedaan. Ze heeft jou expres
geknuffeld, om ons uit elkaar te drijven. Het secreet! En jij, jij hebt het toegestaan.
Doe nou niet zo hysterisch. Het was maar een knuffel.
Ja. ja. Het was maar een knuffel.
Zucht.
Wat?
Je doet jaloers.
Ja. ik ben ook jaloers. Dat is iets Oers of zo. Dat heb ik nu eenmaal.
Dat weet ik. Ik vind het ook wel leuk.
Oh. Nou. Fijne jaarwisseling dan.
Fijne jaarwisseling.
…..

Huil je?
Ja.
Wil je met mij in quarantaine anders? Ik bedoel, we sliepen toch al de hele week samen
vorige week dus. Theoretisch gezien…en ik mis je.
……
Hallo?
Welkom bij de RIVM overspel lijn.
Op dit moment zijn wij emotioneel niet in staat dit gesprek voort te zetten.
Voor knuffelen zonder mondkap toets 1
Voor kerstdiners met meer dan 4 personen klik 2
Voor een knuffel buiten de bubbel toets 3……
Schatje?
Klik. Tuut tuut.

