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Disclaimer. Elke overeenkomst met bestaande personen, 
gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op zuivere 
opzet. Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en 
entiteiten zijn non-fictief en verhouden zich op elke 
denkbare manier exact tot de werkelijkheid en niets dan 
de werkelijkheid. Althans, de werkelijkheid zoals door mij 
waargenomen. En voor waar werd genomen.

Annemieke, dank voor je mooie, lieve en zorgvuldige blik. 
Waardevol als altijd. Kus, Merel
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schillen

‘maar ik schil zo even een appeltje
en dan zal het wel goedkomen’

uw mobiele telefoon 
stopt u met zorg in uw tas
en nu pas 
valt mijn oog
op het zakje op uw schoot

een appel 
zo een uit een boekje
een mesje 
zo een uit een la

u heeft een appeltje te schillen
omdat u het heeft meegenomen

u heeft een appeltje te schillen
met deze dag die goed moet komen
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tegenwind

hoe hij net te lang 
keek
hoe hij net te breed 
lachte
hoe hij net te erg 
glom
hoe hij net te veel
zag ze

waar was zij
waar was hij
waar was zij in hem

ze trapt nu harder
hij blijft achter
en over haar schouder 
met wind mee 
de vraag

‘welke vrouw is nu belangrijker
die vreemde 
of ik’
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zijn blik 
naar buiten
legt bloot 
werpt terug 
naar toen hij nog 
naar haar

net te lang 
net te breed 
net te erg 
net te veel

waar was hij
waar was zij
waar zijn zij in elkaar
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wilt u er hoopzegels bij?
- nee dankjewel
spaart u voor wereldvrede?
- nee ook niet
wilt u de zon?
- nee hoor
fijne dag nog
- nee 
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