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1 - inleiding

Dit zijn me gedichten die ik tot nu toe heb gemaakt en zal maken in de toekomst:



2 - kinderboerderij

Ik werkte op de kinderboerderij,

Zoals ik al ruim 4 jaar vrijwillig doe

Mijn naam werd geroepen, of ik even kon helpen.

Alhoewel ik al ergens anders mee bezig was ging ik er toch maar heen.

Daar staat hij dan vragend of ik hem kan helpen, bij hem staat een schaap.

Hij kijkt me aan en zegt: ` heb je wel eens hoeven bekapt?'

In mijn 4-jarige vrijwilligers leven heb ik dat nog niet gedaan.

`let goed op' zegt hij, als ik heb gezegd dat ik het nog nooit heb gedaan.

Hij pakt de schaap en legt haar nee, maar nog voordat hij iets heeft kunnen doen is ze al weer
opgestaan.

Ik besef acuut waarbij ik moet helpen.

Wederom leggen we haar op de grond.

Ik hou haar tegen zodat ze blijft liggen.

Het is nu een strijd tussen een spiermassa van ong. 130 kg. Tegen een spiermassa van ong. 45 kg.

In principe zou ze me makkelijk aankunnen, haar spieren spannen zich, mijn spieren beantwoorden de
hare door zich ook te spannen.

Ik begin haar te aaien en zachtjes te fluisteren.

Langzaam maar zeker merk ik dat haar spieren zich ontspannen,

Ze vecht er niet meer tegen.



Je kan zeggen wat je wilt, en hoe verdrietig je, je ook voelt.

Dat gevoel is met geen pen te beschrijven, maar hoe dan ook het tovert voor heel even een glimlach op
je gezicht.



3 - ik wil bij je zijn

Ik wil bij jou zijn.

Samen vluchten

Dat is fijn.

Samen eten van de verboden vruchten

Waarheen maakt me niet uit.

Ook al zijn we dan arm

Dan hebben we maar geen buit

In jou armen ben ik veilig en warm

Nog nooit had ik deze gevoelens

Zo raar,

Maar waar

En jij had goede bedoelens

Als jij zei: `ik hou van je”

Kreeg ik het warm van binnen.

Ik weet het dit zijn rare zinnen,

maar ze komen rechtstreeks uit mijn hart.



5 - in wat voor een wereld leef ik

In wat voor een wereld leef ik?

Ik weet het antwoord zelf al.

In een wereld waar niemand van me houdt,

Een wereld waar niemand om me geeft,

Waar er niemand op me bouwt.

Een wereld vol met achterdocht,

Vol met verdenkingen waarvan ik de verdachte ben.

Wat heb ik ooit verkeerd gedaan in het leven.!

Was er maar iemand die hier kwam om me dat te vertellen ook al was het maar voor heel even.

Iedereen verwacht dat ik sterk ben,

Dat ik alles aankan.

Maar is het dan zo verbazend dat het me af en toe teveel wordt?

Dat ik er niet meer tegen kan,

Dat ik huil, ja huil en alles laat lopen,

Ik heb opgehouden met hopen.

Ik ben hopeloos en geboren om schijnbaar geen liefde te kennen,



Dit id. is voor mij al niet meer wennen.

Maar toch zo nu en dan,

Verlang ik toch naar een vriendelijke arm,

Die zich om me heen sluit en zegt dat het wel goed komt,

Dat is waar ik naar verlang,

Maar diep in mijn hart ben ik bang.

Dat ze het niet menen,

Ik denken vaak: “als ik weer beter ben nemen ze de benen”

Ik weet het is niet terecht en het spijt me zeer,

Vergeef me voor alles wat ik ooit fout deed in mijn leven,

Vergeef me voor mijn gedrag,

Het is ontstaan door mijn verleden,

Ik zweer je ik heb zo vaak gebeden,

Maar het hielp niet,

Toen heb ik alle hoop opgegeven,

Ik heb gevochten en ben zo in leven gebleven.

Maar toch,

In tijden zoals dit.

Dat het me weer eens tegenzit



Hoop ik dat er iemand is die zijn arm om me heenslaat.

Dat is toch niet fout.?



6 - liefde

liefde is een leed,

iets wat je nooit meer vergeet.

het laat littekens achter,

die je niet kan verwijderen,

je raakt ze niet kwijt.

hoeveel je er ook voor zou geven,

je loopt er mee voor de rest van je leven..

je kan er niks aan doen,

het blijven de herinneringen aan TOEN



7 - vreemde

Als jij voorbij loopt is het niet mijn vader die ik voorbij zie lopen,

Als je iets zegt is het niet mijn vader die ik iets hoor zeggen.

Als je me aankijkt is het niet mijn vader die mij aankijkt.

Deze gedachten zetten mij aan het denken,

Wat is er gebeurd in die korte tijd dat je weg was,

Voordat je wegging zag ik je nog als mijn vader,

maar nu je terug bent zie ik je als een vreemde,

ingebroken in mijn leven,

bemoeiend met mijn moeder,

nam jij de plaats van een vader in.

Er viel niet veel anders te doen dan het te accepteren.

Ik had er geen problemen mee tot nu,

Nu valt het me pas op.

Ik heb geen vader nodig nooit gehad.

Ik moest me altijd zonder redden,

Degene die mijn vader moesten voorstellen waren klootzakken,



Niets meer en niets minder

Ik jou er ondertussen ook al tussen gezet,

Je bent wel niet zo erg als de rest maar toch.

Altijd dreigen en altijd doen.

Ik ben het zat.

Echt ik heb het helemaal gehad.
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