
FRcMaMaison.doc Ó 2019 - Sylvain Lelarge – www.talenvoortalent.nl 

Ma maison n’a point de murs. 
Ma maison n’est qu’un murmure… 
Le dehors et le dedans  
N’y montrent jamais les dents. 
Dans ma maison sans cloison, 
Il y a du ciel à foison. 
L’intérieur et l’extérieur 
Y ont les mêmes yeux rieurs…  
 
Ma maison, c’est l’horizon… 
L’horizon, c’est ma raison ! 
Ma raison, ma déraison… 
Ma maison, c’est l’horizon… 
L’horizon, c’est ma raison, 
Ma maison… 
 
Ma maison n’a point de porte… 
Ma maison, peu lui importe 
de se faire un jour connaitre  
au nombre de ses fenêtres… 
Ma maison, je la fabrique 
En évitant bien les briques ! 
Elle est ouverte à tous vents  
Et je m’y perds bien souvent… 
 
Ma maison sans cheminée, 
On ne peut qu’y cheminer… 
Elle n’a d’autres fondations 
Que ton imagination ! 
Les galaxies que j’arpente 
Lui tiennent lieu de charpente… 
Et si tu lui cherche un toit, 
Tu n’y trouveras que… toi ! 
 
David Sire 
 
 
- à foison : en grande quantité 

Mijn huis heeft geen muren. 
Mijn huis is maar een fluistering... 
De buitenkant en de binnenkant  
laten hun tanden nooit zien. 
In mijn huis zonder schotten, 
is de lucht hemelsbreed.  
Het binnen- en het buitenhuis 
hebben dezelfde lachende ogen...  
 
Mijn huis is de horizon... 
De horizon is mijn waarom! 
Mijn waarom, mijn dwaasheid... 
Mijn huis is de horizon... 
De horizon is mijn waarom, 
Mijn huis... 
 
Mijn huis heeft geen deur.... 
Mijn huis, wat maakt het uit 
om op een dag geschat te worden  
aan het aantal ramen dat je hebt? 
Mijn huis bouw ik  
Door de bakstenen juist te ontzien! 
Het is open voor alle winden...  
En ik raak er vaak in verdwaald... 
 
Mijn huis zonder schoorsteen, 
kan je alleen belopen. 
Het heeft geen andere fundamenten 
dan je eigen verbeelding! 
De melkwegstelsels die ik verken 
zijn haar enige dakconstructie... 
En als je op zoek bent naar het dak zelf 
zul je alleen jezelf vinden! 
 
Traduction libre de Sylvain Lelarge  

 

 


