
dezelfde vragen stel, dan is het omdat 
ik graag die zoete geur van je meis-
jesdromen op mag snuiven. Die her-
innert me aan iets. 
Ik heb nooit willen weten wat het 
verschil is tussen een droom en het 
andere. Misschien bestaan we alleen 
maar omdat we in eikaars dromen 
voorkomen. Dat is voor mij al ge-
noeg. Jouw dromen herinneren me 
aan de mijne. Aan wat ik ooit alle-
maal wilde en toch niet gedaan heb. 
Bij ons in de straat, toen ik een kind 
was, woonden in een gewoon huis 
vier v rouwen die blauwe rokken 
droegen van een grove stof, vrouwen 
die altijd lachten en zongen en hard 
gingen werken in de ziekenhuizen en 
de wasserijen... Dat waren de Kleine 
Zusters van Jezus, en zoals zij waren 
wilde ook ik worden: arm en nederig 
en altijd blij. 

Maar ja... er is iets tussen gekomen. 

y Wat ? 

xMijn leven is er tussen gekomen. 
Mijn leven staat tussen mij en mijn 
dromen. En nu... 

y Ja, zeg eens iets over nu. 

xAch... wat kan ik zeggen ? Het uit-
zicht is beperkt geworden, de muren 
zijn zo dichtbij. Ik wil je wel beschrij-
ven wat ik zie, maar dat zijn zulke 
kleine dingen... Het grotere, dat zijn 
enkel de schimmen van dingen die je 
daar achter die muren kunt vermoe-
den. 
Wat ik zie, als ik naar jou kijk, en naar 
mezelf , en naa r dit hier om ons 
heen... H o e moet ik het noemen? 
Hoe noem je een vuur dat is opge-
brand, hoe noem je een verhaal dat 
verteld is, een reis die is afgelopen ? 
Ik kan wel spreken over 'nu', maar 
dan nog heb ik het over de verleden 
tijd - het nu is alleen maar dit : wij 
tweeën tussen de half uitgewiste spo-
ren van wat we vroeger waren, en 
hadden, en wilden. Het nu, dat ben 
jij, die niet luistert naar dat wat ik niet 
zeg. Wat we samen delen verbergen 
we samen. 

y Ik weet niet zeker of ik je wel begrijp. 

x lk weet heel zeker dat je me niet 
begrijpt. Maar dat is geen reden om 
niet gewoon door te praten. We 
doen ons best om datgene op te vul-
len wat je niet hoeft te benoemen, 
omdat het er toch altijd is, altijd en 
overal... 

y D e leegte ? 

x Ja, als je het dan toch iets noemen wil, 
dan zou dat het goede woord zijn. 
Maar waarom, vraag ik dan, waarom 
moeten we die leegte delen ? Leegte 
is niets, en wat niets is ku n je toch net 
zo goed alleen ondergaan. Misschien 
wordt het tijd voor meer afstand tus-
sen ons. Ik mijn ontluistering, en jij 
die van jou - zonder dat we elkaar 
erbij hinderen. Kijk, daar is een deur 
en hier is een deur. Wat houdt ons 
tegen om er allebei een te kiezen ? 

y(-) 
xlk versta je niet. Ik geloof dat je iets 

gezegd hebt, maar ik heb het niet 
verstaan. Of had je het soms niet te-
gen mij ? Nee ? O... En tegen wie 
dan wel ? Het is toch nogal rustig, 
hier om ons heen. Ik weet niet beter 
of we zijn alleen. Maar misschien zie 
jij... dingen, en mensen, die voor mij 
verborgen blijven. En daar praat je 
dan tegen, dat kan. Dat schijnt te 
kunnen. 
Jij bent - en dat wil je me natuurlijk 
laten merken - jij bent zo bijzonder 
gevoelig, zo sensitief... In contact met 
de verborgen krachten sta je, en ik 
niet. Dat bedoel je toch ? 
Ik versta je niet, maar ik h o e f j e ook 
niet te verstaan, ik kan jou helemaal 
niet verstaan - dat is toch wat je be-
doelt ? Jij hoort en jij ziet alles, maar 
ik ben niets anders dan een huis zon-
der ramen, een radio zonder anten-
ne : blind en doof...-

yDat zeg ik helemaal niet. 

xWat dan wel ? Wat heb je dan wel 
gezegd ? Ik zei toch dat ik je niet 
verstaan had ? 

ylk heb niets gezegd. 

xNiets ? O, dat is gemakkelijk, denk 
jij. Als ik niets zeg, dan kan ik ook 
niets verkeerds zeggen, denk jij. Als 
ik niets zeg dan heb ik altijd gelijk. 
Dat denk jij. Zo ben jij... 't Is goed om 
het te weten, ik bedoel: 't is goed om 
er aan herinnerd te worden, dat jij zo 
bent, want ik wist het natuurlijk al, 
daar ken ik je lang genoeg voor. Jij 
laat mij maar praten en praten, je laai 
me net zo lang praten totdat ik me 
een keer vergis en dan hoef jij alleen 
maar zo'n beetje te lachen en dan 
heb je weer gewonnen. Makkelijk. 

yToen wij samen... 

x Ja, toen! T o e n ! Daar zegje wel iets. 
Toen, dat is nu niet! Dat het vroeger 
allemaal anders geweest is lussen 
ons, dat weet ik ook wel, daar hoef je 
niet iedere keer weer over te begin-
nen. Je zei toch zelf al dat we niet 
steeds over vroeger moeten begin-
n e n ? Vroeger kon jij gewoon luiste-
ren. Vroeger was er ook wanneer we 
niets zeiden een gesprek tussen ons 
tweeën aan de gang, een gesprek dat 
nooit ophield, omdat we elkaar be-
grepen en omdat de een altijd wist 
waar de ander aan dacht... Dat had-
den we toen. En dat hebben we niet 
meer. 
Ja, ja, zeg maar niets meer. Wat jij je 
afvraagt , dat vraag ik me precies zo 
af. Je vraagt je af hoe het allemaal 
gelopen is. Hoe het zover heeft kun-
nen komen... zover dat wij nu niet 
eens meer weten wie we zijn, wie we 
voor elkaar zijn. Dat wil je weten. En 
dat is waar ik ook steeds over loop na 
te denken. 
Wat is er gebeurd, wat is er mis ge-
gaan, wat is het dat wc kwijt zijn ge-
raakt en hoe is dat gebeurd... Heb ik 
het verkeerd gedaan ? Dal geloof ik 
toch niet. 

yMaar.. . 

xMaar ? Maar wat ? Je doet me pijn 
met zulke vragen, weet je dat ? Je 
moet niet altijd aan mij vragen 'waar-
om', je moet ook je eigen gezicht 
maar eens bekijken. Ook aan jou 
mankeert iets, maar dat vergeet jij. 
Het is dat ik me altijd zo bij jou weet 
aan te passen, anders ging het hele-
maal niet meer met ons. 

y(-) 
x Wat ? Wat heb je nu weer te zeggen? 

Ik versta je niet. 
Als ik naar jou kijk erger ik me zoals 
ik me ook erger wanneer ik in de 
spiegel naar mezelf zou kijken. Ik 
herken wat ik zie en ik herinner me 
die vroegere beelden, die minder 
grauw waren en minder scherpe hoe-
ken hadden. 
Die deuren waar we doorheen zou-
den kunnen gaan ? Nee, dat ben ik 
alweer vergelen. Ik zou het niet wil-
len. Bij gebrek aan echt gezelschapen 
een echt gesprek kunnen we voor el-
kaar een spiegelbeeld en een echo 
zijn. We zien wat we al wisten, we 
horen wat al bekend was. Maar het is 
le verdragen, het is beter te verdra-
gen dan een nog vollediger duisternis 
en een nog completere stilte. 

36 F.TCETERA 29/90 36 


