EEN ANDER KERSTVERHAAL

Meisje verteld:
Ik zal jullie vertellen van mijn grote broer en de lichtstad, Doreli.
Lang geleden, was mijn moeder héél dik. Haar buik was rond als de wereldbol. Ze was in verwachting en wij allemaal ook, want we zouden er een broertje of zusje bij krijgen. We stonden allemaal rond haar bed te wachten tot het kind zou komen. En op een winderige, koude avond in de herfst werd de baby geboren. Het was een flinke baby en we wisten meteen dat hij groot zou worden.
En inderdaad groeide hij hard, vanbuiten. Alles aan hem werd groot. Van zijn navel tot zijn oren, tot en met zijn kleinste teen. Maar in zijn hoofd leek het net alsof er niets groeide. Hij begon heel laat met praten en sprak enkel losse woorden. Hij knipte ze uit kranten en plakten ze achter elkaar op een vel papier: ....
Sprak ze daarna traag en luid uit en legden ze dan in een nieuwe volgorde. En nog eens en nog eens. En dan blies hij en waaiden de woorden uit het raam. 
Aan zijn bureau klemde een oude schaarlamp van mijn vader, waar hij graag mee speelde. Hij hing er allerlei voorwerpen aan en liet de lamp strekken, buigen en zwaaien als een arm en de voorwerpen door de lucht zweven. Hij verzamelden afvalresten onder zijn bed; oude melkpakken en afgestreken lucifers.
EN hij hield van dansen, hij danste iedere avond in zijn kamer, bij het licht van de schaarlamp. Hij danste van zijn bed naar de grond en dicht langs de muur. Hij danste hoog in de lamp en diep in een hoekje. En hij neuriede erbij. Zachtjes en mompelde gedachten, die niemand van ons kon verstaan.
En ondertussen groeide hij door en werd alsmaar langer en op een nacht was hij zo groot dat hij nog nauwelijks in zijn kamer paste. Hij was erg lenig en dus trok hij zijn benen op, vouwde zichzelf dubbel en gebruikte zijn bed als hoofdkussentje. Maar op een gegeven moment kon hij nog nauwelijks met zijn mond bij het raam komen om een beetje lucht in te ademen. We hielden allemaal veel van mijn broer. Een groter huis konden we niet betalen, dus sloopten mijn ouders de eerste verdieping eruit.
Zo kon mijn broer tenminste rechtop staan en hadden wij een huis met een plafond zo hoog als dat van een kerk. We aten 's avonds tussen zijn benen en dekten een tafel op zijn voet. Mijn moeder begon 's morgen vroeg met koken en maakten een enorme pan, waarvan mijn broer de helft opat, mijn zijn kruin tegen het dak.
Af en toe vielen er kruimels naar beneden. 's Avonds als ik in bed lag waaide het een beetje in mijn nek, dat was mijn broer die diep adem haalde in zijn slaap.
Mijn broer groeide verder en werd steeds stiller.
We hadden er geen idee van wat er in hem omging. Maar wij hadden veel om ons zorgen over te maken. De kranten stonden vol met ernstige berichten over uiteenlopende zaken. We lieten onze hersenen kraken en bogen ons over de vetgedrukte koppen, broedden op een oplossing voor alle problemen in de wereld, waar het steeds donkerder scheen te worden en waar alles op instorten leek te staan. We waren zo diep in gedachten gezonken dat we niet merkten dat mijn broer hoe stiller, hoe harder aan het groeien was. Hij groeide en groeide en werd zo groot, dat we hem op een dag niet meer konden zien.
Het is net als met de werelbol, hij was voor ons blikveld té groot geworden.
Nu denk ik soms de patronen op zijn broekzak te herkennen in de lijnen op een basketbalveld. Of zijn nagel in een glazen lift. Ik denk zijn adem in mijn nek te voelen, als de wind waait en zijn gemompel te horen als ik in een volle stationshal sta. Ik denk de glans in zijn ogen te zien in het zonlicht dat schijnt op het grachtwater.

Reus (haar grote broer):
Het begon allemaal met een klein lichtpuntje in mijn gedachten.
Dat groeide in mijn hoofd. Door heel lang niet te denken en alleen maar te kijken naar het denken, werd het groter.
Door dan langzaam gedachtenkracht te gebruiken om een brug tussen de éne en andere vleugel in m'n hoofd te bouwen en het licht er zachtjes heen te leiden, een trappetje van beneden naar boven te maken of een balkon en uitzicht te creëren, kon het zich verspreiden. Met ieder nieuw uitzicht kwam er inzicht en groef ik een nieuwe gang voor het licht. Van het ene inzicht ontstond er een nieuw uitzicht. M'n brein werd uitgehold door het licht. Steeds dunner werden de wanden van kronkelende gangenstelsels, tot ze broos als slakkenhuizen waren. M'n geest rekte zich uit, stretchte als een elastiek. Langzaam. 
Het ging haperend, met horten en stoten. Struikelend over woorden, begrippen en patronen van een veel kleinere wereld.
Het deed pijn soms, jeukte en schuurde.
Maar het brandde nog het meest.
Het brandde door alle weerstand heen en mijn huid  gaf mee.
Zo rekten m'n vel uit en uit en spande strakker om m'n steeds grotere schedel.
Herinneringen aan wie ik eens waren verbrokkelden en verguisde, waaiden weg, nergens naartoe.

Meisje verteld:
Maar dit is niet het einde van het verhaal van mijn broer. Nee, ik heb hem nog één keer terug gezien. 
Terwijl het op de wereld donkerder en kouder werd en de mensen bijna alleen nog maar binnen zaten en de krant lazen, liep ik buiten op straat op zoek naar iets. Ik liep door mijn stad. Langs huizen, langs de bejaardenflat. Zo te zien was er weer iemand gestorven in de flat, want de lift zakte naar beneden, volgeladen met meubels en dozen vol ooit ontvangen brieven, begonnen breiwerken, boeken en andere restjes van een leven.
Ik liep langs de telefooncel aan de rand van het kerkplein, waar nooit gebruik van werd gemaakt, alleen door kinderen die speelden dat ze ermee naar Mars konden bellen.
Langs de drukkerij waar de kranten werden gemaakt en de uitkijktoren die om veiligheidsredenen al jaren niet meer betreden mocht worden. Het water in de gracht was bruin. Alles zag er uit alsof het sliep of ergens op wachtten dat misschien nooit zou komen.
Behalve daar, aan de rand van het dorp, waar een woonwagentje stond langs het spoor. Daar brandde een licht. Ik wist dat daar een schuchtere schrijver woonde, die nauwelijks in het centrum kwam, alleen nu en dan om vogelzaat te kopen in het tuincentrum. Ik kwam dichterbij en mijn adem bleef weg van verbazing. Achter de kleine ruitjes van het wagentje zag ik.... gras groeien!  Het wagentje gaf een zacht, warm, nevelachtig licht en ik hoorde een gedemt tjilpen van vogeltjes.  Ik sloop dichterbij en zag klaprozen en krokussen langs de ruiten strijken. Hommels zoemden! Hier was iets vreemds aan de hand. Het leek wel lente daarbinnen!
Ik kwam nog dichterbij en zag de schaduw van een mens met een pen in zijn hand.
Maar op dat moment stak er plotseling een flinke wind op en werd ik tegen de grond gedrukt, waardoor ik alleen nog maar zwart zag. Kwam er een trein voorbij? Een ramp? het einde van de wereld? En toen werd ik opgehesen aan de lussen van mijn spijkerbroek en hoog de lucht ingetild. Vanaf dat moment werd alles anders.

Reus (haar grote broer):
Doreli is een plek aan de andere kant van je gedachten.
Het is waar niet gesproken wordt. Met geen woord, alleen met krachten.
Het is waar je niet kan vallen, je kan er vallen als een zucht
zonder einde. Vallen is het woord voor vliegen, vliegen voor dansen met de lucht.
Je kunt er buigen, reiken, balanceren en
met een andere wereld telefoneren.
Het is waar je door je heen laat waaien en alles ruimer wordt.. 
het is waar je denken stopt en overgaat in licht.
dichtbij waar je vandaan komt en terug naar toe gaat.
En waar je eigenlijk enkel en alleen bestaat.
het is waar de dingen draaien, wentelen, drijven.
Het is waar alle herinneringen blijven.
Het is waar je de dingen anders verbind en
binnen een nieuwe raamwerk terug vind.
Zout en thee zijn dragers van licht.
Kranten zijn een gedicht.
Alles geeft er licht.

Meisje verteld:
Ik werd opgetild door iets dat mij liet vliegen door de donkere lucht. We maakte een reis, maar zonder afstand af te leggen. We reisden niet verder bij alles vandaan, maar dichter naar alles toe en dieper op alles in. Het was alsof ik viel, maar zonder neer te komen. De wind was eerst koud en scherp, maar veranderde. Ze werd warmer. Ze wentelde om me heen en m'n kleren vlogen van mij af en weg. Ik viel verder, zo bloot als een baby.
En op een gegeven moment liet hetgeen dat mij tilde me uitkijken over een stadje dat oogeverblindend veel licht scheen te geven. Ik vloog langzamer, ik zwom in de lucht. Ik strekte mijn armen wijd als een vliegtuig en genoot van de lichtheid waarmee ik zweefde, ik zwom! Ik zwom lager en en lager en ik herkende mijn eigen stad nog nauwelijks!
Maar toch wás het het de stad waar ik vandaan kwam, alleen zag alles er anders uit.
Alles leek groter, leek úitvergroot en álles gaf licht. 

Reus (haar grote broer):
Doreli is waar de lichtzinnigen wonen.
Wij hebben een herinnering aan toen we nog tastten in het donker.
Wij zijn aan de ene kant van de muur en jullie aan de andere kant.

Meisje verteld:
Het was stil boven het lichtgevende dorpje.
Ik hoorde wel iets, een soort gesuis, maar het was zo'n vol geluid dat ik het met geen woorden zou kunnen beschrijven. Het was alsof het geluid beter voelbaar dan hoorbaar was, als een trillen in de lucht.
Ik weet niet hoe lang ik daarboven in de lucht heb gehangen. Misschien urenlang of minuten. En toen zwom ik naar de dingen toe.
Op de plaats van de drukkerij zag ik een groot soort fabriek, die minder vierkant en er er ingewikkelder en sierlijker uit zag. Om de zoveel tijd kwam er een enorme, zwarte, dampende letters uit één van de poorten in gebouw die werd opgehesen naar een andere verdieping, waar hij in een gigantische brievenbus werd gestoken.Vervolgens klonk er geronk en geraas en spoten er wolken confetti in een doorzichtige, kristallen buis naar boven. Er schenen woorden gemaakt te worden!
Want aan de voorgevel van het gebouw zag ik een grote kamer gemaakt van spiegels, met middenin een bureautje. Ik daalde nog een stukje en herkende de schrijver uit mijn dorp achter het tafeltje. Hij zat ijverig te werken met losse, dikgedrukte woorden die hij telkens in een nieuwe volgorde achter elkaar legden. 
Hij scheen gedichten te maken met woorden als 'Vlinder', 'Vreemden' en 'Gedragen'.
Ik vond het merkwaardig, zo ingespannen als hij zat te werken in het spiegelhuis, ik had zijn ogen niet eerder zo vol inspiratie gezien. Schreef hij soms zijn autobiografie?
Ik nam wat afstand van de woordgenerator en zette me af tegen de lucht. Ik zag zo veel meer merkwaardigs dat ik zo zou zijn omgevallen van verbazing, als vallen niet onmogelijk zou zijn geweest op de plek waar ik me bevond.
Ik zag een enorme hangbrug die verlicht werd door schotelachtige lampen vol gaatjes die schenen te zweven in de lucht. De hangbrug verbond een boom met een flat. Zoals ik me herinnerde was het flagebouw vele malen hoger dan de boom, maar hier waren ze even groot. In de flat ging er een lift omhoog, volgeladen met spullen én mensen. Of nee, het waren geen mensen, het waren schaduwen van mensen! Ze droegen zakken op hun rug die gevuld schenen te zijn met vogelzaat. Ik zag de schaduwen in elk geval met de zakken over de hangbrug lopen, op weg naar een groot nest in de boomtop, waar enorme vogels met lichtgevende vleugels zaten te broeden. De zakken schenen in hun snavels te verdwijnen, waarna de schaduwen er achteraan direct achteraan naar binnen glipten en al gauw werden de gouden eieren onder hun veren uitgebroed. En kwamen er schitterende kuikens uit met vleugels als brieven, wegwijzers en landkaarten. Ik zag hoe ze schuchter leerden vliegen en uiteindelijk opstegen en uit het zicht verdwenen. 
Waar zouden ze naartoe gaan?
Ik zag nog meer, nog zo veel meer en probeerden ondertussen te achterhalen door wie of wat ik toch werd opgetild en hoe het kwam dat ik kon vliegen. Heel in de verte zag ik iets dat op een scharnierende arm leek. Maar ik werd afgeleid...
Ik zag de uitkijktoren waar hoog in de nok een vuur laaide, dat het hele dorp verwarmde en een molen liet draaien, waardoor er een lente-achtig briesje woei. En het kerkje, waarvan de kleuren in het glas in lood een andere volgorde hadden aangenomen, waardoor er nieuwe afbeeldingen waren ontstaan. Het waren taferelen uit de natuur, de zon en de maan, de zee en vogels. Ik hoorde er zachtjes zingen. 
Het water in de gracht was niet langer bruin, maar helderblauw en op het kerkplein zag ik... Reusachtige figuren dansen! Met in het midden mijn grote broer!
Ze dansten allemaal met gesloten ogen, een gelukkige glimlach en sierlijke bewegingen. Hun vingers proefden de warme lucht, hun armen boven het hoofd en om elkaar heen. Lichtvoetig, met gestrekte en gebogen benen. Atletich. Vurig en bedaard. Reikend naar elkaar, om elkaar heen en onder elkaar door. 
Ik herkende oude mensen met witte haren zoals in de bejaardenflat, die op het plein niet langer oud leken! Ik herkende een jonge kunstenaar, m'n oude schooljuffrouw en een buschauffeur! Ik herkende een vriendin van mijn moeder, een bedelaar, een buurjongetje en de postbode!
Ze waren allemaal veel groter dan in mijn herinnering en ze gaven allemaal licht!

Reus (haar grote broer):
Het was niet ons plan, het ging gelijdelijk, per ongeluk! 
Eerst waren we allemaal alleen en nu zijn we samen.
We hebben ons om en om in het licht gewenteld en zo groeien onze ruggengraten als wenteltrappen, hoger en hoger, naar de hemel. 

Meisje verteld:
Nu weet ik dat er nóg een stad is. Het is een stad áchter de stad. En ik weet niet welke échter is......
......
Nu glip ik nog wel eens in de telefooncel en luister naar het gesuis in de hoorn.
Ik kan m'n broer horen neurien. 
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