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A15 – Als de rook om je hoofd is verdwenen 
 
 
Valt het je op dat de zon feller schijnt 
als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Valt het je op dat de wind harder waait 
als je hem tegen hebt in plaats van mee. 
't Is koeler in huis dan aan zee 
als de rook om je hoofd is verdwenen. 
 

Je kerft je naam in de nerf van een boom 
en niemand weet ooit wie je bent. 
De boswachter glimlacht als hij je herkent 
je drijft langzaam mee met de stroom 
als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 

 
Als er gebeld wordt, verlaat je het pand 
en je loopt langs de trap naar beneden. 
De tramconducteur voor de deur op de stoep 
knikt je zwijgend maar zeer beleefd toe. 
Je wilt wel wat zeggen maar je bent veel te moe 
want je komt langs de trap naar beneden. 
 

Je verduistert de zon met de wind in je rug 
de tramconducteur schudt zijn hoofd. 
Vandaag is er niemand meer die hij gelooft 
zijn blindenstok tikt op de brug. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 

 
Valt het je op dat de dag langer duurt 
als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Valt het je op dat de nacht warmer is 
als de nevel je ogen verzwaart 
de kaars waar je samen naar staart 
als de rook om je hoofd is verdwenen. 
 

De klok en de klepel verzetten de tijd, 
je glijdt in een sneeuwdiepe kuil. 
Ze vragen de morgen, je geeft hem in ruil 
voor het ei dat je eet bij ’t ontbijt. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 

 


