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Toen ik een jongetje was, vroeg ik in de 
voortuin van het huis waar we woonden 
aan mijn oma: ‘Wat is liefde?’

Mijn oma was oud. 
Ik dacht: zij zal het wel weten.





Ze nam me in haar armen en zei:  
‘Daar heb ik geen antwoord op.’

Ik vroeg: ‘Wie dan wel?’ 

‘Als je de wijde wereld in trekt,  
zul je misschien een antwoord vinden.’



Dus dat deed ik.





Ik vroeg aan de visser:  
‘Wat is liefde?’
De visser glimlachte. 



Ik zei: ‘Een vis?’



‘Hij flonkert en spartelt
en je kunt er net niet bij.
En op de dag dat je hem vangt,
geef je hem, als je weet wat je aan het doen bent,
een kus, 

  en gooit hem terug in zee.’



‘Maar ik hou niet van vissen’, zei ik.
‘Ze zijn slijmerig en ze smaken niet lekker.
En ze hebben enge ogen.’

De visser zuchtte.
‘Je begrijpt het niet.’



Ik vroeg het aan de toneelspeler.
De toneelspeler glimlachte.




