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Gedichten die tijdens de workshops poëzie door de leerlingen zijn gemaakt.
Stap op de Rode Loper!
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Stap op de Rode Loper
Poëzieregels en gedichten uit de workshops van Jos van Hest
Met dit eerste gedicht begon de één minuut stilte naar aanleiding van de aanslagen
in Parijs:
Parijs
In een mislukt weekend praat ik over de hartslag van de wereld
Op een verlaten plein kijk ik naar de reactie van het ongeloof
(Steven, Orion College)
Andere regels en gedichten:
In een ongeluk geef je mij genezing met een kus
(Stefan, Brederode)
De tijd van vroeger
Een winterdag met een gelukkige afloop
Ik kijk naar de toekomst
Hoopvol, geslaagd en teleurgesteld
(Temrin, Montessori)
Word ik boos
om andere mensen
hoor ik iemand lachen
(Samira, Brederode)
Een laatste herfstblad valt uit de boom
Wat is dat mooi wat is dat prachtig
(Maryam, Brederode)
In een pizzeria jaag ik op appelmoes met friet
In de Dirk schreeuw ik: Achmed, waar ben je?
(Sofyan, Orion College)
Op een kwade dag steel ik het licht van je fiets
(Mohamed, Marcanti)
Mijn ware liefde is waarvoor ik vechten kan
Ik knok tot dat ik niet meer kan
(Alia, Brederode)
Op het strand vergat ik in de zon te staan
(Etem, De Meer)
Met mijn ogen dicht wijs ik naar je
Wat ben je toch mooi, zo prachtig
(Loriam, Marcanti)
Ik surf over de wereld waarop we leven

De vogels in de lucht hebben een computer
(Jennifer, Brederode)
Ik zit hier met kinderen omdat ik me verveel
Aan de eettafel vergeet ik mijn tweeling
(Daisy, Marcanti)
In de pauze twijfel ik over een nieuw begin
Dat zou iedereen graag willen
een nieuw begin zonder zorgen
Maar dat lukt niet iedereen
(Tiffany, Brederode)
In het weekend zing ik met de ochtend van vandaag
Zondag zing ik met de avond van gisteren
(Sarah, Helmond)
Breng me naar de zee waar de vissen zwemmen
Breng me naar het strand waar de vogels fluiten
Breng me naar de dag waar jij staat
(Rick, Helmond)
Ik wacht op je lachende mond
Die lach is zeldzaam om bij je te zien
Alissa, Huygens College)
Ik zoende met de schaduw van het geluk
Was het de schaduw van mijn vriendin?
Was het de schaduw van mijn wifi?
Maakt niet uit
Het was een zachte zoen
(Ronald, Hilfertsheem)
In de rij voor de kassa denk ik aan je lach
Op de lopende band liggen zinloze boodschappen
(Tim, Orion College)
Op verkeerde dagen roep ik naar mijn oude liefdes
Doordeweeks ga ik niet graag naar school
(Eli, Marcanti)
Na lang denken vind ik dit op echte liefde lijken
(Rania, Orion College)
Ik verberg me diep onder de lakens
waar de wereld mij niet meer kan raken
Nooit meer zal ik huilen
(Nora, Helmond)
Ik denk na

word bang van mijn gedachten
ik weet niet wat ik moet doen
(Romy, Helmond)
Sinds ik rapper ben
kan ik zelfs je moeder ballen
(Abdelkarim, Montessori)
Liefde is iets waar je je hart aan kan geven
Daarom geef ik het aan jou
(Alfinio, Brederode)
Op maandagmiddag zocht ik naar een vriendin met zwarte schoenen
(Cherise, Brederode)
Zit ik in de bioscoop zonder popcorn
(Mike, Marcanti)
In een hondenmand dacht ik aan je moeders hoofd
(Bram, Huygens College)
Mijn oude liefde die mij alleen een mond in mijn stenen hart bracht
(Hiba, Hervormd Lyceum West)
Op het strand heb je zulke mooie ogen dat ik je kus
(Jarmo, Orion College)
Vroeg in de ochtend dwaal ik rond de blauwe zee
(Henriëtte, Montessori)
Elke dag hetzelfde doen op school
Vroeg opstaan lange dagen en weer moe naar huis
(Ikram, College De Meer)
Met mijn regenpak loop ik in een regenplas
Richting het zuiden trap ik weer in een moeras
(Chaima, College De Meer)
Als ik de stilte niet kan verstaan
vraag ik het de storm nog eens
(Thomas, Huygens College)
Toen ik de maan zag dacht ik aan de bloemen van gisteren
(Örgew, Hervormd Lyceum West)
Op de achterbank zit ik met een mislukte liefde
De liefde die mijn hart heeft gebroken
(Salma, Montessori)
Ik praat met mijn dubbelganger

Hij zegt:
Ik lijk op jou
Ik antwoord:
Ja, maar ik ben mooier
(Yasssin, Marcanti)
Starend naar de mensen om me heen
ren ik zonder enig idee
naar mijn geluk bij een ongeluk
(Rureysa, Hervormd Lyceum West)
Wat ik wou, is mislukt
Ik hoop dat ik nu meer geluk heb
(Ibtissam, Montessori College)
Ik ben boos op de man van de supermarkt
gisteravond zijn we door de politie opgepakt
met een vliegend tapijt
(Cheelle, Brederode)
Een nieuw begin begint bij je zelf leeg maken
Een leeg persoon ben ik
(Chasseloa, Brederode)
In mijn droom schuil ik voor de onrust van de waarheid
Mensen praten te veel
Wie kan je nog vertrouwen?
(Aya, Hilfertsheem)
In en kwade bui bedenk ik
hoe ik jou verongeluk
en dan op een dag
bezoek ik je in de hemel
stel ik je voor aan satan
(Jaleel, Brederode)
Mijn ziel wil wel maar mijn lichaam doet het niet
(Akram, Huygens College)
Ik ben zo gelukkig en zo dronken
Ik heb geen leven
Ik val op de grond en huil zachtjes
(Ayah, Hilfertsheem)
Jouw foto, jouw perfectie
zo mooi dat ik hem inlijst
er zijn geen woorden voor
mijn tong is verloren
(Hajar, De Meer)
Op het schoolplein

zie ik je staan met een ander
tranen rollen over mijn wang
(Aniek, Hilfertsheem)
Samen met jou
loop ik hand in hand
tot de zon opkomt
(Fatima, Montessori)
Ik loop door de kou en wil naar huis
Op YouTube zing ik over de geur van je haar
(Xander, Helmond)
Toen de zon onderging
sloot ik mijn ogen
(Jacco, Huygens College)
In een volle tram kijk ik naar een verlegen glimlach
In een volle tram loop ik naar je toe
en je verdwijnt in een knipoog
(Thyra, Huygens College)
Elke avond van de week ben ik op zoek nar een nieuw begin
In de nacht van dinsdag breek ik door een mislukte liefde
(Dalou, Hilfertsheem)
In een luie stoel kus ik met de aap uit de mouw
De gedachte van de aap is het insect van je hoofd
(Roberto, Montessori)
In de lift naar zeven hoog
op weg naar de hemel
kijk ik naar een nieuwe wereld
(Matthis, Hilfertsheem)
Ik droom
mijn lichaam trilt
ik voel me alleen
(Jessie, Hilfertsheem)
Vlak voor ik je zie
als ik je onder ogen krijg
probeer ik het te vragen aan jou
(Kiwin, Montessori)
Ik hoor de zee
de wind blaast
en roept een naam
(Stefan, Hilfertsheem)
We dansen tot de zon opkomt

we lachen en we dansen
ik met mijn dubbelganger
(Chayenne, Brederode)
Op de eerste vakantiedag
weet ik niet wat ik verwachten kan
Op de laatste vakantiedag
verlang ik naar het kuiltje in je kin
(Jordi, Marcanti)

