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Slaap, zal ik je tekenen,
zal ik je laten zien wat je met mensen doet,
wil je dan eindelijk komen?
   
of is het dan nog niet goed, 
is het nooit goed?

slaap, waarom zeg je niets,
waarom gooi je mijn dekens van mij af ?
ik heb het zo koud…
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Slaap holt mij achterna –
‘Wacht! Ik ga met je mee!’

hij is nog iets vergeten,
iets wat ik niet weet

ik wacht urenlang op hem,
ken de nacht uit mijn hoofd

het wordt al licht
en daar is hij: mijn slaap –
hij is buiten adem,
‘Ik heb maar heel even’, zegt hij.
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Soms is slaap een oude man, 
soms een oude vrouw, een menigte, een jongen, een hond, 
een kind dat de weg kwijt is en onbedaarlijk huilt,
een leraar in een morsig pak, een dokter in een witte jas,
een generaal die niet van vechten houdt 

maar soms is hij een ontdekkingsreiziger 
die mij ontdekt
en zo blij is, zo verschrikkelijk blij 
dat hij de hele nacht bij mij blijft.
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Slaap houdt niet meer van mij,
hij heeft het uitgemaakt

hij vindt het heel erg voor mij,
hij wou dat hij het kon uitleggen

hij wil wel vrienden blijven
en af en toe nog even langskomen,
een uurtje of zo

ik doe mijn ogen dicht.
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5

Slaap komt aangewaaid,
dwarrelt nog wat rond
en vlijt zich op mij neer

waar was je al die tijd? denk ik nog 
en draai me op mijn zij 

als ik wakker word is hij stil en grijs,
hangt als dichte mist om mij heen 

en wil blijven hangen.
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