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Altijd om extra aandacht vragen
en in de auto voorin willen zitten
en als ze dan voorin zitten net zo
lang zeuren tot ze achterin mogen

Altijd zeggen dat ze op deze camping
niet willen omdat er geen draaimolen is
en is er een zwembad dan deugt de duikplank
niet en stinkt het in de badhokjes

Altijd anderen de schuld van alles geven
zij duwden ons en zij waren onaardig
wij konden er niks aan doen want zij
begonnen en wij sloegen heus niet hard

Altijd verongelijkt thuis zitten te wachten
tot de telefoon gaat nooit zelf opbellen
altijd wachten tot anderen het uitmaken
en dan verbitterd klagen over hun botheid

Altijd de geuren van het verraad meedragen
maar beweren dat er niets aan de hand was
en dat het zeker niet zo bedoeld was
dat wij ons niet zo aan moeten stellen

Altijd beledigingen aan anderen toeschrijven
en dan zeggen hoe dom ze waren en kortzichtig
zo kleinburgerlijk en zielig egoïstisch
zagen jullie dat dan niet doe niet zo onnozel

Altijd vreemd gaan en erover zwijgen
en boos worden als wij erachter komen
en zeggen dat wij niet zo raar moeten doen
dat ze voor eeuwig alleen van ons blijven houden

Altijd weglopen als wij ze nodig hebben
niet thuis geven als wij naar ze verlangen
en zelf verongelijkt om hulp vragen
als wij net iets anders aan ons hoofd hebben

Altijd voor oprechtheid pleiten maar wel
financiële steun in de eigen zak steken
en boos worden als wij ze niet begrijpen
nooit zichzelf de schuld daarvan geven

Altijd roepen ons te zullen troosten
en bij de begrafenis staan ze vooraan
om ons met een mond vol verheven woorden
op te zadelen met een schuldgevoel

Altijd beweren wij zijn de zwaksten
de verworpenen der aarde dat zijn wij
om vervolgens in de krant of op de televisie
met grote gebaren over liefde te oreren

Altijd zeggen stil te zijn en erg eenzaam
en verlegen altijd moe te zijn en verdriet
te hebben over zoveel leed hun aangedaan
om daarna opgewekt naar huis te gaan
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