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De tuin van de weduwe

Het leven van een slak is loom en landerig
De rozestruik en 't blad van de laurier

in de wilde tuin van de jonge weduwe

waren bezaaid met zilver. Bij-

na geen blad of 't bezat 't slijmerig spoor

zo eigen aan de slak. Zwak

in zachtheid nam ik ze zorgvuldig waar

deze schepselen (ik wilde namelijk

de weerloze ogen van de weduwe

het pijnlijk medelijden in mijn blik besparen).

Het vel van slakken, zei ik, is erg teer.

Natuurgeweld....zon wind regenweer

is dodelijk. Om het lijf te redden

schuift hij schuchter in zijn schulp

waar hij veilig en geduldig wacht

tot de elementen zacht-

er worden. En hebben zij nog meer belagers?

vroeg de weduwe. Padden kraaien

vossen ratten, antwoordde ik, en metablokjes

nog over van een pick-
nick

.
Ook parasieten dringen binnen

in hun vlees en andere leggen eieren

onder hun huid. Zo ook het
paren

is niet van gevaar ontbloot. Komt slak bij slak

't kleurt de beesten blauw van blijdschap
en de daad

wordt zo ontzettend traag voltrokken

in eindeloos omhelzen

dat soms een slak die 't spel bij dageraad begon

pas klaar kan komen in de dodelijke zon.

De weduwe zei me dat haar man

van slakken alles wist. Voor slakken

was zijn tuin een Paradijs. Hij
zei dat de schuwe slak drie maal

zijn gewicht omhoog kon tillen en

een speelgoedkar kon slepen twee

honderdmaal 't gewicht van 't slakkenlijf.
En daarna, toen we de tuin verlieten

zei ze dat bij de eerste kou

bij het eerste teken van de herfst

de slakken recht de grond in gaan....de
kalk wordt afgescheiden waarmee ze dan de

opening in hun huizen dichten....en op
de lente wachten

en juist die deurtjes zingen,
zei ze, als men ze kookt.

Ze lachte me toe....ik kromp ineen.

Isabella Gardner

(vertaling uit 't Engels door Lenie Bouman)


