
Hoor mij zie mij. 

 

terug kijkend op mijn verleden ben jij de gene met de meeste tegenstrijdigheden, jij was de 

gene die me enerzeids de wereld echt deed begrijpen, 

en mij het gevoel gaf een alles te kunnen bereiken, want jij zei dat ik de sterren had voor het 

grijpen. maar anderzijds moest ik voor een plekje 

strijden, en moest ik me keer op keer weer bewijzen, want eingelijk kon je mij niet helemaal 

begrijpen, logisch als je nooit de tijd had om naar me 

achtergrond te kijken, en mijn afkomst je slechts bekend was uit verhalen over verre reizen, 

terwijl jij ondertussen beweert mij te kennen en  

keuzes maakt op basis van die kennis, voel ik me niet begrepen, vervreemd van de 

maatschappij waarin we leven, en gehaat door de meeste, ik 

voel me genoodzaakt regels te over treden, omdat ik niet word begrepen, omdat ik 

vervreemd ben van de maatschappij waarin we leven, en toch 

gehaat word door de meeste. is dit de reden voor de vele schoolverlaters in het heden? 

 

Wie, of wat ik ben. 

Ik draag haat in me hart, pijn in me lichaam, liefde in me hoofd, hoop in me 

ogen, waanhoop in me tranen, verdriet in me stem, lading in me woorden, en 

emoties in me pen. 

Mijn geschreven woorden vertellen wie ik ben, wat ik voel en hoe ik denk.  

Ik ben een leeg canvas voor het leven dat ik leid, en de schilder is het leven dat 

geteisterd word door pijn.  

zijn penceel is dat wat door mijn leven strijkt, en zijn visie uit via mij.  

ofterwijl, wie of wat ik ben is slechts het product van het leven dat ik leid. 

 

OPEN BOEK. 
 
ik heb geleerd te leven als een open boek. Het is tegelijkertijd mijn zegen maar, ook mijn 
vloek. Ik ben niet verlegen dus spreek wanneer het moet, en weet dat wanneer ik spreek 
het er toe doet, en een ieder weet dat de waarheid soms pijn doet, maar zo nu en dan ook 
goed voelt, dus waarom zou ik niet leven als een open boek. Ik schaam me niet voor de 
dingen die ik fout doe. Ik ben slechts een mens en de mening van de wereld is niet wat mij 
voedt, maar liefde waardoor ik als mens groei en het kuddegedrag van de mensheid 
ontgroei. 

 


