Lieve mama,
Jij was mijn prototype vrouw, mijn blueprint van een dame
Leerde mij wat een dame als trots beschouwt en waarvoor ik me moest schamen
Mijn benen dicht houden als ik zit, bescheiden tussen de extremen.
Niets van mij mocht onnodig ruimte innemen.
Lieve mama,
Jij leerde mij dat ik maagd moest blijven,
Want wie koopt de koe als hij de melk gratis kan krijgen.
Zuivele maagdelijkheid mijn zuivere rand
Anders met de duivel in de hel verbrand.
Mijn kut de wisselkoers en het patriarchaat de klant,
Maar voor koehandel ben ik nu lactose intolerant
Want toen ik je vertelde dat ik op vrouwen viel,
Vertelde je dat we ‘allemaal onze zondes hebben.’
Ik kan je bijna niet blamen.
Jij leerde wat jouw moeder jouw leerde,
En zij leerde wat zij leerde, wat zij leerde
Maar vandaag ben ik de leermeester
Ik moest leren dat het definieren van seks niet eindigt bij ejaculeren
En dat meesters vaak de meesten niet representeren.
En dat de God van liefde nooit liefde zou weren,
Dat hij me anders wel anders zou creeren.
Lieve mama,
Ik slaap de regels weg met wie ik wil en ik droom op z’n tijd
Als de wekker gaat zijn we hopelijk beide vrij.
Lieve Dochter,
Wees je eigen blueprint,
Je eigen prototyp.
Wie koopt de koe als hij de melk gratis kan krijgen
Zullen anderen met losbandige lactose dreigen.
Je melk is je ideeen, je ambities, en je waarschijnlijke scherpzinnigheid.
Als er koehandel is in de liefde wees dan vooral zuinig op je tijd,
Die je spendeert krijg je nooit meer terug,
Het meest waardevolle wat je kan geven,
Zijn de spinsels die in je hersens leven.

Lieve Dochter,
Weet dat je altijd thuis kan komen.
Ook als je een hen bent,
Of een hij was,
Of van haar houdt.
Wordt geen feministische activist in de hoop als held herrinerd te worden.
Want juist je meest belangrijke voorgangers kregen geen uithangborden.
Het systeem heeft overal tentakels zelfs in feministisch actiefront.
De trans, zwart en sekswerkende activisten staan doorgaans op de achtergrond.
Laat je niet afleiden door je geloofsgezanten
Die met oordeel op hun lippen
Over naastenliefde trippen
Omdat ze willen zitten aan de tafels die Jezus zou flippen.
Mijn dochter,
Ik droom van jou van een veelkleurig feminisme
Want je staat op de schouders van een regenboog aan activisten.
Ik hoop dat je vol vuur je talent en Glorie aan dromen wijdt,
En als de wekker gaat is het hopelijk, intersectionaliteit.

