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AFGEZONDERD AAN DE ANDERE KANT
Alles is grauw
Het meertje met de dode eenden
Grauw
Er hangt een lage mist boven het meer
Ik hoor de andere kant mooi zijn
en de fluitende vogels
Ik loop er naar toe en hoor het grint onder
Mijn voeten knarsen
Maar ik kom niet vooruit, mijn benen bewegen
maar ik blijf staan,
staan op dezelfde plek
Ik voel me afgezonderd,
afgezonderd van de rest
Ik voel de haren aan mijn gezicht plakken
De bomen zijn kaal,
net zoals mijn gedachtes
Aan de andere kant van de rij met bomen
is het mooi
Ik voel me afgezonderd van de rest
Aan de andere kant is het mooi
maar dat zal het voor mij nooit zijn

LIVIA RIBBINK , 1B

HUN WOORDEN GESTOLEN
Een vlinder landt op een witte bloem
De bloem buigt zacht mee met de wind
Ik fluister naar de bloemen maar ze
zeggen niets terug
Hun woorden gestolen
Ik buig naar het water en zie mezelf
Mijn beeld vervaagt in rimpels
Ik verzwelg me in de stilte
Voel een vlaag van koude wind slaan op mijn gezicht
Ik zie een witte bloem, helemaal alleen
Ik fluister naar de bloem, maar
er wordt geen woord gesproken
CERISE KOOIJMAN, 1B

GRIJS
Takken, zo dun dat de bladeren te zwaar worden
Het krijste als ik het aanraakte
Glijdende druppels langs het versleten hout
deden mijn oren pijn
Maar het was niet onaangenaam,
Het hield mij niet tegen
Voor mij was het perfect
omdat het grijs was en niet groen
De wolken waren losgebarsten en er kwam geen
regen uit de lucht
Alleen gele sleutels, zo geel als de zon
Ik wenste dat ze grijs waren
Net zo grijs als de wolken
Ik hoefde niet eens te weten wat er achter
Die houten, krijsende deur zat

ALISA BLOEMENDAAL, 1B

DE MANTEL
Zij heeft de mantel
De mantel van verdriet
Met een snik laat ze zich zakken
Zakken op het gras
Ik loop naar haar toe
Maanlicht maakt haar tranen zilver
Zo zilver als haar ogen
Zo zilver als de maan
De mantel glijdt van haar af
De mantel van verdriet

FEBE TIJSSELING, 1B

DE WITTE GEVANGENIS
Vele bomen met een dun laagje sneeuw erop
Sneeuw die zacht en teder neervalt
Windvlagen die de sneeuw doen zweven
Zachtjes ritselen de takken, bijna geluidloos
Ik zie hoe de bomen lijden
Mijn hand glijdt over de besneeuwde bast
Hier zijn de bomen anders dan daar
Het wit verpakt de bomen
De takken bevrijden zich van het wit
De wind helpt, bijna geluidloos
LYNN RIBBINK, 1B

GROEN
Ik sta in het gras
Het weiland is oneindig lang
Mijn woorden liggen in de as
Mijn hand trilt van angst
Ik zie de dode bomen
Hun bladeren verdord
Ik vraag: ‘Wat is er van gekomen?’
En mijn adem stokt
Terwijl ik mijn ogen open,
zie ik een nieuwe start
want ik zie groen
In ons eigen
hart

TAL BEN YAKIR, 1B

VOLGEN
Dat ene plein waar het begint
Het begin dat naar het einde leidt
Waar je het geruis van de bomen hoort
Terwijl je je laat begeleiden met lopen
Ik hoor en volg
Alsof het geruis je benen begeleidt met lopen
Zoals je moeder je leerde
Mijn moeder is nu het rode blad
wat hoog boven mij hangt
Door het geruis ben ik bijna
bij het einde
Dat ene plein waar het eindigt

OES VAN IERLAND, 1B

TAM ALS EEN BOS
Wild als een bos, tam als een park
Ongebonden beweegt alles overal
Ritselend slaat de pauw zijn veren uit
Razendsnel komt de achtbaan voorbij,
hoog in de bomen
Iedereen bewandelt de slingerende paden,
ik in het midden
Een konijnenstaart wipt een hol in
Wit als de sneeuw die dit park ’s winters bedekt
Donker is de vijver, hoewel de zon haar verlicht
Alles ongebonden, niets staat vast
Wild als een bos

ROEL ROTTEVEER, 4G

WATERHELDER LICHT
Vlinders, heel veel vlinders vliegen rond
Het fladderen van vleugels
Het wegvliegen uit de chaotische wereld
Een zaak van veel onwerelds waterhelder licht
Als een Dag Pauwoog
Het klotsen van het water
Zo rustig als een dorp, zo levendig als een stad
Waterhelder water
als de kleur van de lucht,
waar je in kan vliegen als een vlinder
Dag Pauwoog

ROMAY EVERS, 4G

MIJN FLUISTERPARK
Ik sluit mijn ogen en voor me uit zie ik twee spelende kinderen
Mezelf kan ik van vroeger wel zo herinneren
Ik hoor de ritselende bladeren al vanaf de verte
Mondhoeken bewegen en toch wordt er geen woord gesproken
Ik zit op een bankje en heb het naar mijn zin
In mijn hoofd zie ik zwarte bewegingen van de bladeren
Als er zwart is, dan zie ik ook mooie, net geboren witte stelen
Er groeit gras zo snel als een vlinder en er zijn paden zo bruin
als een boomstam en dan niet te vergeten de Fluisterboom,
hard van buiten en zacht van binnen
Ik open mijn ogen en er is niks in het park
Ik sluit mijn ogen en zie veel
Ik zie mijn eigen Fluisterpark

ASMAA ELHASSAN, 4G

RUST
Een park vol schapen
Vrolijke schapen
In de verte zacht geruis
De rustige beweging van zachte pootjes
Ik ben zomaar wind
Zachte wol
Wol als een kussen
Wit en groen
Bomen in de wind
Ik ben zomaar wind
IRANILA PATTIPILOHY, 4G

PARK
Zoveel kleuren dat je het niet kan bevatten
Zoveel dat je eeuwig zou kunnen kijken
En luisteren naar het gezang en geruis
Eeuwig zitten op dat ene bankje
Ik krijg er geen genoeg van
Ik sta weer op
Ik ren zo snel als een hert
Mijn wangen worden roze
Als de kleur van de bloemen
Ik krijg er geen genoeg van
IRIS LUDEN, 4G

Bevroren Rust
Een rustiek bevroren landschap midden in de metropool
die Amsterdam heet
De ijzige stilte wordt onderbroken door een band
Het is een eenzame fietser, hij fietst dezelfde weg
die hij vanmorgen ook reed
Een sierlijk blaadje wordt log als het valt en landt
Het bijna doorzichtige ijslaagje valt in duizend stukjes uiteen
Een nu groen blad is alles wat er nu ligt
Een onderkoeld vogeltje rilt nog een laatste keer en gaat heen
Had ik hem moeten redden, was dat mijn plicht?
Zo gaat dat in de natuur, maar natuurlijk voelt het niet aan
Een groen blad in een wit park

ENGEL, 4G

UITGANG
Via een zandpad naar de uitgang
Er krakend door heen
Ik voel me klein in deze poort
Al die stalen spijlen
Het blauw jaagt me aan
de poort naar de storm
Het is alsof een been in het graf staat
Waarom ga ik er doorheen
Ik zie de kraaien al kijken
en keer terug naar de natuur

ALEXANDER, 4G

RUST
Zo rustig als hoge bomen in een windstille zomer
Stilte wordt gevuld door voetstappen en wind
waarnaar ik aandachtig luister, uren lang
De natuur houdt me gezelschap, wanneer
eenzaam of alleen
Rust omhelst mij met haar kleurrijke armen
Voor altijd? Dat is aan jou

FREDERIQUE, 4D

WEILAND
Groot als de hemel, met gras overal
Wind door mijn oren is alles
Ik voel me fantastisch
Een blaadje valt precies in mijn hand
Groen als gras en blauw als de lucht
Bloemen als bomen en bomen als skyscrapers
Ik ren er door heen, overal
Waarom ben ik niet geboren als boom?
Een konijntje ligt er, fijn in het gras
Het beekje stroomt...
LOUK, 4D

RUST
De tijd leek stil te staan in de groene zee
Door de bomen waaiden stemmen om mij heen
Alsof ze riepen: blijf nog bij mij
Maar het wiel draaide door
Langzaam verandert het grijs naar zwart
Ik verlaat haar. Ze verandert als water
Nog even adem ik haar geur in
Zal ze hier morgen nog zijn?
Een konijn vlucht zijn hol in en ik weet
Als een rots zal hij voortbestaan

MIRJAM, 4D

BOSJES
Bosjes met armen en benen
Bosjes die je aankijken
Die je plukken
Die in je prikken met hun doorns
Een bosje vol schreeuwende blaadjes
Vol besjes die knappen
En vlekken achter laten in de grond
Ze duwen je wortels weg
Want ze willen alleen zelf groeien
SANDY, 4D

STORM
De wind nam ze mee
De regen spoelde het schoon
Mijn oude, bruine fluisterboom
Ongenadig was hij
en zorgde voor verdriet
Mijn park verwoest
Hij liet niets achter
Weg was hij
en nam mijn geheimen mee
HILAL, 4D

PARK
een park is een park
niet meer dan een park
een park is een park
dus maak er niet meer van
dan een park
want dat zou zonde zijn
van je tijd
DAAN, 4D

GEHAKKELDE ARCACIA
IK zie je vliegen
Je maakt me altijd rustig
Vliegend, fietsend of lopend
De Arcacia houdt mij altijd bij de les
Je bent kleurloos
Altijd bij mij als ik je nodig heb
Ben jij ook van mij?
Ik ga je zoeken, ben jij hier?
In de rust die ik hier zie
Ik weet het zeker
Jij bent mijn vliegende
ARCACIA

TESS, 4D

