
 
 

 



Er is geen daarom 

 

De krant leest mij z'n klare feiten  

en verzinsels voor. Het ochtendlicht  

dat sluipend binnenvalt verlangt al  

naar de slaap van de nacht.  

 

Hoe dan een stervende wegkijkt  

alsof hij van de wereld niets begrijpt,  

enkel lichaam  

en leegte wordt.  

 

Hoe, een straatlengte verder 

buren elkaar begroeten  

in de glimlachende weelde  

van hun nu.  

 

En hoe verte het vuur  aanblaast, 

hoe we opnieuw gaan schuilen  

in de eenvoud van het werkwoord zijn. 

 

Het landschap is een roerloze huid  

die mij omringt. Ik kras er  

liefdevolle letters in, een strijkkwartet, 

de zekerheid dat alles goedkomt. 

 

Of is alles andersom? 

Wind gaat liggen. De nacht 

trekt zich terug, ergens. 

Zo is het, er is geen daarom. 

 

 

Johan Clarysse 
  



Naastenliefde 

 

Zijn wekker staat op zeven uur 

ik blijf het liefst nog liggen  

tot hij de deur uitgaat.  

 

Overdag volgen we trouw  

agenda’s, bezoeken allebei  

kantoren in de stad.  

 

Einde middag soms een praatje: 

het weer, de kat en hoe het is  

het gaat zijn gang. 

 

´s Avonds wacht ik, strelen   

vingers over vale strepen  

op behang. Later brengen we  

 

de nacht door. Vanaf de straat  

gekeken, slaapt hij rechts  

van deze wand en ik  

 

alleen aan deze kant.  

 

Monica Boschman 

  



welkom 

 

 

geen kat  

krabt nog aan de welcome-mat  

sinds ik onzichtbaar word   

als ik goedemorgen zeg 

 

opgehokt met zoveel dezelfden  

die denken dat ik anders ben  

me achter hun ramen gadeslaan   

en door de muren mijn stilte stelen 

 

kom kijken of ik mezelf nog ben   

met mijn uitzicht op beton 

of ook gefluister hol klinkt hier 

of jij de galm kan dempen 

 

kom gerust met lege handen 

ik heb enkel armen om te spreiden 

 

 

Hedwig Du Jardin 

  



Hemelvaart 

 

Udo huurt al weken deze lijkkist, timmerde 

het slimme binnenslot en knutselt verder aan 

een wolkentrampoline, bluft de buurvrouw. 

Udo wordt de betere hiernamaalskunstenaar. 

 

Vanuit ons zolderraam zien wij hem oefenen.  

Een deksel klapt opzij, zijn hand verschijnt. 

Hij hijst zich uit het houtwerk, almaar leniger, 

en stapt tot waar de grond begint te veren. 

 

Zou hij klaar zijn voor de dood? Uitbundig 

reikt hij naar de hemel, springt al hoger 

dan ons dak. We wuiven, zien de buurman 

vliegen als de omgekeerde Herman Brood. 

 

 

Rik Dereeper 

  



De stoep op 

 

 

Dit is een straat: een huis of wat, een boom, 

een hek dat hapert, poes in haar verloop 

gepest door eksters, mussen in de goot. 

 

Dit is wat wij nu doen: elk huis luchtledig 

maken tot het heen en weer beweegt. Het 

ruiken van de tuinen schoon verdelen. 

 

Kort daarna bezetten met zijn allen. 

Tafels vol met koek en koffie. Banken, 

stoelen, alles aan de kant en dan de 

 

stoep op, samen dansen luider juichen 

billen kletsen, handgedraai, tot buiten 

adem. Gapen naar de maan. De huizen 

 

laten zingen, stiekem veel geblaat, 

als veulens blindelings leunen op elkaar 

en vingers likken tot de dageraad 

 

ons wakker schudt. 

 

 

Etienne Colman 

  



Een buurman van glas 

 

zijn schouders lijken zwaar, zijn koffer licht 

bleke gezichten kijken van achter gordijnen toe 

roestige rolluiken trekt hij klappertandend omhoog 

donkere schimmen omsingelen me als giftige rook 

in mijn hoofd vechten vol vuur radicale gedachten 

verkleed als mannen van eer voor hun voortbestaan 

 

een stenen muur scheidt onze tuinen, onze huizen 

dichtgetimmerd voor een orkaan van rood fluweel 

vanuit mijn slaapkamerraam zie ik zijn was 

 als witte vaandels onstuimig naar me zwaaien 

alsof ze zweepslagen krijgen en niemand die het ziet 

mijn gedrapeerd hart vertoont de eerste scheuren 

 

het is 20 maart, hij viert Nieuwjaar. rond een spiegel 

branden vier stompe kaarsen, voor elk kind één 

gekloofde foto’s laat hij door zijn handen glijden 

het verlies hangt als een vlies over zijn ogen 

we kijken elkaar doorzichtig aan. een muur 

brokkelt af. op straat huilen de wolven voort 

 

hij biedt me een zoete pudding aan, ik hoor hoe ik 

zijn naam vraag. met een stem zo zacht als warme 

handen in de rug neemt hij me mee naar het begin 

van zijn verhaal, veegt een afstand weg, geneest me 

van een leugen. ‘voel jij je vrij?’ vraagt de man uit Iran 

de stilte kreunt. ik hap naar adem. alle kleur trekt weg 

 

 

Gino Dekeyzer 



Overburen 
 
 
de huizen aan de overkant staan heel dicht op elkaar 

als kleurpotloden in een doos - daar wonen smalle 

mensen met punthoofden en malende gedachten 

zij laten zich niet zien maar luchten soms hun hart 

hun hersenspinsels rollen over gouden daken 

razen in golven door de straat dolgedraaid tuimelkruid 

in kleurige spiralen op weg naar waar de ramen open 

staan om daar in lege hoofden plaats te nemen 

 

 

Hannie Massuger 



kinderdromen 

 

ik zie vijf kleuren vuurwerk 

in jou. ik houd mijn wereld 

klein, kijk niet  

over de schutting.  

paarse luchten bedreigen 

het fort. ze voorspellen anijshagel.  

we dragen rode jurkjes 

met spaghettibandjes.  

we kussen stiekem 

in onze bladertent.  

 
 
Hester van Beers 
  



Aan mensen zit een aflopende kant 

 

Zoals de gordijnen in een verlaten theater 

raakt ze gewend aan wat er niet meer is 

 

Ze oefent in zo weinig mogelijk herinneren 

verzint een verleden bij elkaar 

 

Ze verdrijft de weemoed in haar zinnen 

wordt een vraag zonder antwoord 

 

Traag ontwapent ze de woorden 

met handen als wrakstukken 

 

alsof ze afscheid in een vorm kan gieten 

 

 

Steven Van Der Heyden 

  



buurmeisje 

 

soms kan ik, soms kan ik 

met een figuurzaag je letters vormen 

om je op te schrijven om 

je te verblijven waar je maar 

wilt wonen en over een avondlang 

bij jou de halve maan te zingen 

of tegendraads de rode 

muren van de overburen 

op een ansichtkaart te laten horen 

voor als de morgen nog 

is thuisgebleven 

 

geen geluid meer 

over jouw blonde mond 

geen golvend meer meer 

 

toch kan ik jou nog zien waaien 

uit je open ramen 

mag ik je naam spellen 

langs de lijnen van je tuin 

of hoog verwonderd als een boom 

op je tocht staan 

en met lege takken slaan 

tegen je overdreven lange straten 

 

 

Onno-Sven Tavernier 



flatneurose 

o mijn god één seconde denk ik je te zien  

ineengedoken weerloos in mijn straat je 

nek je vale valscherm gekraakt nog voor  

de schemering invalt schop ik de verschoten 

schil ontgoocheld dat zoet zwart verteert 

 

dan op een winderige dag trillend je kleine lijf de 

parachute slordig ingeklapt vingers van zacht leer in  

een haakse hoek als na een wanhoopssprong herken  

ik je in een linkerhand morsdood op mijn 

stoep bestaat dat flatneurose bij vleermuizen? 

  

een flink wijf was ik die moeiteloos tot jouw dakgoot reikte 

mijn hoofd lei waar jij de duik waagde en jaren later de schemering 

zich met jouw nazaten herlaadde je sprong maar je naam nooit viel en 

niemand wist wie jij was wat zal ik verder nog op mijn tenen 

lopen nu komt de spijt van het kleiner maken de 

krimp is al behoorlijk ingezet en slink ik verder na de dood 

 

Martine van der Reijden 

  



Corona in mijn buurt 

 

 

Corona dat zomaar uit het niets zonder blad voor de mond  

door mijn buurt raast, doet mij huiveren om 

onder het dwingende gestage knagen mezelf kwijt te raken. 

 

Maakt van elke ontmoeting een schermutseling. 

Ik groet bedeesd mijn buurvrouw, haar uitgestoken hand  

is een druipende wonde. Haar kuchje, een schot 

voor de boeg, een horde uitgehongerde wolven.  

Kussen is knuffelen met een granaat op scherp in de mond. 

 

Iedereen schijnheilig! 

Bevreesd afstand houden, apartheid is medeleven, 

de pest hebben aan elkaar, een gebaar van genegenheid.  

 

Ik zit veilig, ongenaakbaar 

achter mijn anderhalve meter afgeplakt met lucht. 

Beter dan mijn levenslege buurman, die op melaatsafstand,  

met een wrang hart gekluisterd aan eenzaamheid,  

ophokplichtig in een dode hoek  

blind verdriet en stof zit te garen achter glas. 

 

Wat is het ergste,  

de deur niet mogen openen wanneer men klopt 

of niet mogen aankloppen? 

 

 

Paul Sannen 

  



Wanneer de avond helder is 

 

 

wanneer de avond helder is als glas 

dan kijk ik op en zoek je met mijn ogen 

zo moeilijk is het niet om jou te vinden 

want je verplaatst je ver en toch nabij 

 

en elke keer zie je er anders uit 

je wit is nu eens wit en dan weer wazig 

soms ben je vol, soms speel je met kwartieren 

vandaag ben je een vale halve bol 

 

je hangt aan mij in een magnetisch veld  

en vergezelt me als ik rond de zon draai 

je knipoogt en ik draag je lichte schijnsel 

of wie tilt wie, net dat is ons geheim 

 

 

Frank Van Den Haute 



doorheen de schutting 

 

ik zie het al aan zijn balinees-masker-gezicht, hij is de schep 

die altijd wil graven, liefst graaft hij een kuil 

met daarin een zelf-gravend mechaniek 

zijn vissenogen weerspiegelen lepelende gebak-eters, hij 

laat springvloed los op gepeupel, trekt de stop eruit 

wijst droogzwemmers de weg 

als hazen tegendraads lopen, als de wind zich tegen hem keert 

klapt hij de parasol in tot lans, is hij de flagrante ridder 

met hoogtijdagen tot aan de einder 

mogelijk dat vliegen hem beter af zou gaan maar dan wel 

onder de radar, ze zouden hem zo uit de lucht schieten 

hij heeft weet van kleine profielen 

met een vergrootglas tuurt hij naar mieren die zich omhoogwerken 

hij rolt een dennennaald tussen duim en wijsvinger en speldt zich 

een epaulet op de mouw 

 

Hein van der Schoot 



Ontaarding 

 

Als de stad zich uitdrukt 

rijt ze contreien open 

breit er eindes aan, tot hier  

en niet verder 

minzaam betegelt ze onze voeten 

vloekt stevig wanneer opstandig 

geworden tenen schots wriemelen 

scheef krullen 

we lopen over naar de buren 

we voelen ons verkeerd begrepen 

staan als koeltorens in hun voortuin 

uit te hijgen, langzaam 

peilen we de ademruimte 

men houdt niet van de schaduw 

die wij werpen 

wat is men nu eigenlijk 

buiten sletig 

wat is schoonheid dan 

een pootafdruk in asfalt? 

 

 

Kenneth Swaenen 

  



appartemensen 

 

 

een mooi exemplaar, altijd in voor een praatje 

klopt op mijn deur om boter of een ei  

voor het zoveelste taartje voor één persoon 

 

tussen het kloppen boren schuren zingen door 

hijgt de buurman. ze zijn lief samen maar hij vlucht 

van haar kinderwens naar een flat in de stad  

 

links beneden toont een gordijnloze ruit 

een kussend paar. naakt lopen ze de tuin in 

het bloot stroomt langs smoezende burenlippen 

 

rechts boven zorgt een man voor de vrouw 

die almaar vraagt hoe hij heet, die naar hem roept 

en boos met eten gooit terwijl hij knikt en zij slikt 

 

nu ze één na één de voordeur achter zich sluiten 

mis ik het gewoel, de zware bassen, en de kat 

en haar kak op mijn zonnige terras  

 

ik hoor mezelf ademen. te stil is het gebouw 

zelfs voor een muis. een dief duwt de voordeur 

uit het slot, neemt alles mee - mij laat hij achter 

 

 

Monique Bol 

  



De oversteek 

 

Het huis waarin wij wonen, de aangrenzende tuin, 

we zochten naar verbinding, en inderdaad  

de dunne haag gesloopt, onder de gemene grond 

groeven wij een tunnel, 

samen. 

 

En in deze tuin van Eden de man 

van de vrouw, aan zijn spit gekluisterd, 

maar geen teken van verzet 

of verplichting, alleen maar 

berusting in de schoonheid van de dag. 

 

Zijn warme ogen kijken ons geregeld aan, 

om zijn mond het geprevelde gebed, 

blijf wat langer, we zijn elkaar, 

dit doen we vaker. 

 

Zonder spijt, we wisten van het vallen van de nacht, 

van het doven van de sterren. 

Wij zijn het huis waarin wij wonen. 

 

 

Erwin Claeys 

  



Wingeweg 

  

 

Hij droomt van een straat als een langgerekte geeuw, 

De dag is lood en buren vallen binnen bij elkaar. 

Ze vlakken scheidslijnen uit, herkavelen percelen, 

 

zoeken gemeenschappelijke grond. Ze toasten  

over muren, heggen en hekkens heen, ontsteken barbecues. 

Terwijl het vuur smeult en men smult van het vlees 

 

lonkt men naar elkaars vrouwen. Het is lekker, verdomd  

lekker, die billetjes en ribbetjes. Maar de rook prikt, 

dus schenkt men nog eens vol. Er wordt gezopen en gezongen, 

 

een eeuwig lied over een eindeloos verdriet. Het is allemaal echt,  

denkt hij, het kan zomaar. Hij draait zich nog eens om in bed 

en vervolgt zijn droom. Buiten marcheren soldaten de straat in. 

 

Het is herfst en het regent als nooit voorheen in de Wingeweg. 

 

 

Michel Schynkel 

 

  



Wat het raam ons leert 

 

Gisteren vloog er een duif op in het lantaarnlicht van deze lege stad,  

de snavel omklemde een mondmasker: het begin van een nieuw nest. 

 

Mensenecho’s zwerven al maanden rond in dit half belichte huis,  

boven speelt klassieke muziek en straks zal het misschien onweren. 

Bestofte reiskoffers in de gang, een vogelroep op straat en in de tuin  

de achtergelaten woorden van Manus, de buurman op nummer tien,  

die ooit één van zijn mooiste pompoenen gaf, in ruil voor een aardpeer. 

 

Nu zit hij te dutten achter een donkergroen gordijn, vergeet het wuiven  

van zijn handen, zijn wandelgang hapert aan de stilte waaronder huizenrijen  

zich twijfelachtig verschansen.  

De dagen  

worden 

drempels. 

 

In de verte het vroege geluid van een vuilniswagen, de postbode fietst snel,  

wil na zijn ronde Wieland bezoeken, zijn eenzame ogen zalven met woorden  

van anderhalve meter. Een wit masker waait op, blijft besluiteloos hangen  

alvorens zijn tocht met de wind dapper voort te zetten.  

 

Deze stad is zacht door hoe we bij mekaar horen, denk ik luidop,  

hoort bij het begin van de herfst: veranderend, sterk. 

 

 

Rosanne Ceuppens 

  



buren 

 

de kip, de man, de vrouw, het kind 

ze meanderen door de tuin 

keuvelen op milde toon 

 

als ik slapen ga, kijk ik over   

heg en haag en fruitbomen heen 

of ook bij hen het licht uitgaat 

 

een vast ritueel, liefdevol stuur ik   

ze mijn avondgroet, telkens weer  

én vooral naar haar: de vrouw 

ze is jong en mooi, open blik 

vol kracht, gewelfde buik 

- het is een meisje, lacht ze - 

 

dat bijzonder geheim heeft ze me gedeeld 

we ruilden een eitje voor een pompoen  

op de raaklijn van ons beider leefgebied 

een spreekwoordelijke zoen 

 

 

Mark Vermaerke 

  



Koning Eenoog* 

 

We zoeken rusteloos naar wat ons bindt 

een wegwijzer, een satelliet, een taal. 

Voor hen die naast ons wonen zijn we blind. 

De wereldkaart staat in ons hoofd geprint, 

we golven op de maat van het journaal. 

We zoeken rusteloos naar wat ons bindt. 

We tinderen want wie niet waagt, niet wint. 

De facebookvrienden duimen allemaal. 

Voor hen die naast ons wonen zijn we blind. 

We draaien onze woorden naar de wind 

als we gaan zuipen in het dranklokaal. 

We zoeken rusteloos naar wat ons bindt. 

Verenigt god ons door een strak bewind 

of volgen we een leider, een verhaal? 

Voor hen die naast ons wonen zijn we blind. 

Is het de drift, het baren van een kind 

ofwel de dood, de allerlaatste kwaal? 

We zoeken rusteloos naar wat ons bindt 

maar voor hen die naast ons wonen zijn we blind. 

 

Dichter bij de stad 

*villanelle 

 

 

Vera Steenput 

  



Het pleintje 

 

in het schaarsgroene vierkant 

hoeken we samen 

 

terwijl de tijd heen snelt 

doet hij ons verhaal uit de doeken 

 

we waren van elders 

we worden van hier 

 

hier waar we onze wonden likken 

en onze vleugels weer spreiden 

 

vanuit onze uitvalsbasis 

omarmen we de wereld weer 

 

als na een winterslaap: 

met frisse honger 

 

proviand voor de ziel 

grootsheid in kleine gebaren 

 

Linda Jacobs 

  



Ontmoeting   

 

Mijn buurvrouw heet welkom 

in haar huis. Vandaag speelt ze  

 

bezoek, neemt de tijd.  

Welke smaak thee 

koekje erbij? Zeker weten?  

Oké, vooruit.  

 

Hoe lang nog, vraagt ze, moet ik  

dagen over de rand duwen?  

 

Voor het eerst in jaren ziet ze  

vuil op ramen, stofdeeltjes 

zweven in de lucht, hoe licht  

strepen maakt, een merel. 

Zeker is dat hij haar ziet 

weet wie ze is.  

 

 

Saskia van Leendert 

  



Groeten uit Syrië! Zeg mij alsjeblieft: wie bedreigt wie? 

 

 

hetzelfde vlijmscherpe mes waarmee Mehmet duizenden schapen de keel oversnijdt 

laat hij over zijn vingers walsen terwijl hij zijn buurmeisje tussen haar benen streelt 

 

zij kiest ervoor dat hij zijn hagelwitte laarzen aanhoudt terwijl hij haar neemt op het bid- 

tapijt, haar hijab knevelt zij stevig vast rond zijn schedel om zijn ogen dicht te snoeren  

 

in één vloeiende beweging tovert hij slierten flinterdunne mangoschil voor zijn dochter 

van tien die hem helpt om zijn belastingbrief in te vullen, hoe lang nog kan hij wachten  

 

op zijn universiteitsdiploma’s uit Damascus, hij doctoreerde net voor de oorlog begon 

hoe hard hij ook schrobt, nooit meer verdwijnt de stank van geronnen bloed of rottend  

 

vlees, waarom leeft, overleeft hij wel tussen de heen en weer slingerende karkassen 

hij durft het handvat niet te lossen, hij slaapt niet, slaapt nooit zonder zijn slagersmes 

 

Geert Viane 



Mijn nieuwe buurman spreekt 

 

Noem mij maar Grootlag, orakel, beeldfantast en bard  

van Drasticisme, zomerskiër op het brandpuntijs, ik ben  

de angry older man, de Grote Hans, gelijk seizoenen trekt  

de medemens aan mij voorbij, noem mij  

 

je yeti of je alfaman, ik jaag de pasgeboren zonnen uit de grond 

met stormgelach scheur ik de wolken, schudt met sterren als een dolle  

bloedhond met zijn bot, als opgevoerde engel scheur ik  

langs de maan en rol de steen weg  

 

voor de dageraad. Als meester van het universum 

wakker ik de regens aan tot oceaan, terwijl ik koers op licht  

dat zich door mij geschapen weet, op weg 

naar sterrenbeelden tuur ik als een heerser  

 

uit over mijn geest, schep duizend dromen, woel  

met vele handen door de haren van de wind, verdrink  

mijn blik in leegte, loop op stelten van de fantasie dus 

welkom in de buurt maar tem mij niet. 

 

 

Jean Paul Rosenberg 

 

  



Begroeting 
 
Twee deuren 
strak in kozijn, 
even hoog, 
even breed, 
staan als wachters 
zij aan zij, 
alle dagen door 
midden in een straat. 
Geregeld gaan zij open 
om in- of uit te laten: 
de heer van de blauwe deur, 
de dame van daarnaast. 
 
Op een vroege morgen, 
of het zo is afgesproken, 
treden zij terzelfder tijd, 
de heer van de blauwe deur, 
de dame van daarnaast, 
uit eigen deur naar buiten: 
de heer van de blauwe deur 
met oplichtende hoed, 
de dame van daarnaast 
met ingehouden knik. 
Eenmaal in het volle licht 
zien zij elkaar in stilte aan. 
 
Dan verbreekt de dame 
van daarnaast het zwijgen 
met het spreken van de woorden 
die de heer van de blauwe deur 
de dame van daarnaast 
zo vaak heeft horen spreken: 
vandaag is ’t weer 
mooi weer 
buiten… 
 
 
Bob Tiesema  



Burengeschiedenis 

 

Ons eerste huis was maar een kleine flat. 

Wij waren jong, bejaarde buren vonden 

dat we leven wel in stilte vieren konden. 

Dagen gingen fluisterend aan ons voorbij.  

 

We verhuisden naar een buitendorp. Daar 

strekten straten hun betonnen armen uit. 

Het welkom van de vele verse rijtjeshuizen. 

Buren waren kinderrijk en blij met iedereen.  

 

We dansten ‘s nachts totdat de zon opkwam. 

Gastvrijheid van de buren lachte elke dag. 

Vrienden werden we daar voor het leven. 

Wij dachten tot de dood ons scheidt. 

 

De broei van hete zomers schroeide tijd. 

We kochten toen een vrijstaand huis waar 

nieuwe norm de afstand tussen buren was. 

Rechtlijnig werd de vorm van ons gazon.   

  

Ooit gaan wij naar de flat terug waar 

leeftijd sluimert in de schemering.  

We worden oude buren die straks 

wonen in de luwte van herinnering. 

 

 

Anneke Wasscher 

  

  



Zie daar! 

 

Dit is waar de paarden bokken, 

Langs de paden en de heuvels groen. 

In de rivier is waar de vissen zwemmen en zich van elkaar ontdoen. 

Langs het spoor wonen de buren, 

Daar groeien zij hun thuis. 

Zie daar! De kerklieden komen boven water, 

Maar leven tenger onder het kruis. 

Knipper tweemaal met je ogen en wie weet is alles weg. 

De trein raast verder langs de velden, 

Op het pad, krom of recht. 

 

 

Stijn IJpma. 

 

  



beter dan een verre vriendin 

 

misschien ben je een gedachte 

een landschap ontstaan uit 

vegen van een schilderskwast 

een juweel, briljant geslepen, 

blinkend voor mijn ogen 

zon en maan als achtergrond 

 

een sirene met vleugels van satijn 

borsten van een zilveren maagd 

verschuift behoedzaam wijzers van een klok 

naar vertes zonder perspectief 

onbenaderbaar 

 

ongrijpbaar als olie op water 

veelkleurig als een regenboog 

een ruimte slechts gevuld met woorden 

vervliegend onder mijn schedeldak 

 

lamplicht slingert zich om 

onze huizen, zwerft om 

roos en oleander 

schakel van glas die ons pad verbindt 

 

 

Jan Versluys 

  



wij wonen naast elkaar maar 

overdag zou je het niet zeggen 

je zou het niet zeggen als je ons ziet kruisen op straat  

twee gedachtenknopen die elkaar iets vertellen 

maar niet echt begrijpen wat de ander aangaat 

de kunst in zinnen te spreken die we zelf niet hebben gemaakt 

een stemvolle holte   wij kunnen lucht uithollen 

de ruimte tussen onze monden wordt 

nietszeggender dan voor we spraken 

als je ons tegen dezelfde maan hoort praten 

vier voeten op een metalen balkon 

elkaars adem uitgeademd 

wonen wij ver van elkaar 

maar ’s nachts wonen wij weer naast elkaar 

dicht genoeg en gelukkig niet te dicht 

wij horen ramen dichtslaan in elkaars gezicht 

en ’s ochtends vragen we hoe het gaat 

alsof we niet tegen dezelfde muur hebben geslapen 

wij wonen naast elkaar 

maar we zouden het niet zeggen 
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