
Stippellijn 
 
Ik zie wat buren in de straat  
‘t Lijkt net zo’n, je kent ’t wel, 
‘Verbind de stippen’ tekenspel 
waaruit dan een plaatje ontstaat 
 
’k Weet dat ik één zo’n stipje ben 
en steeds minder van harte 
omdat ik niet wil dat ik wen  
aan mijn status aparte 
 
In het park en op de pleinen, 
waar je mensen samen ziet, 
hebben ze wel korte lijnen 
maar ze raken elkaar niet 
 
Ik snàp, je moet afstand houden 
Ik heb ’t nu onder de knie 
Maar het kan me zo benauwen: 
sociale claustrofobie 
 
En als ik mijn moeder aankijk 
komen vraagtekens naar mij 
Ik lijk binnen handbereik 
Toch kan ze er echt niet bij 
 
Voel ik me somber en alleen 
en zit ’t me even heel hoog 
sla ik mijn arm om me heen 
en snotter in m’n ellenboog 
 
Een knuffel geven we niet meer 
Of het is zo’n pluizige beer 
En zelfs daar, bij de kiss & ride, 
wordt er alleen nog maar gezwaaid 
 
Sprookjes zouden niet bestaan 
‘Roodkapje en de boze wolf’ 
Het tegendeel diende zich aan  
‘Mondkapje en de tweede golf’ 

 
 
Zó zíjn wij 17 miljoen  
mensen met een beperking 
En emoticons met een zoen  
missen heilzame werking 
 
Als stip in dit tekenspel  
wil je graag de ban verbreken 
Voor een stip geen punt, hoewel: 
hoe word je verbindingsteken 
 
Berust niet in quarantaine 
Laat het nu van jou afhangen 
Wees transmitter en antenne 
Blijf zo zenden en ontvangen 
 
Jij, op uitgestippeld terrein,  
bent niet te missen op je plek 
door een punt van aandacht te zijn;  
een punt van aankomst en vertrek 
 
Want er is méér overdraagbaar 
dan wat je besmetten kan 
App, schrijf, zwaai, mail, bel en vraag maar 
Verbinden, daar ben jij van 
 
Ontvang, geef met rente door 
zo viraal als je maar kunt 
Geef wat je beweegt gehoor 
Zo maak je als stip je punt 
 
Om ’t plaatje af te maken 
dat als stippellijn begon: 
ik hoop dat we elkaar raken 
bij de stip aan de horizon. 
 

 
Max van der Zwaag. 


