Ik groei hier …

M: The Script
T: Seppe & Bart

Elke maandagochtend sta ik in de rij
Zie het niet zitten, want ik hoor er toch niet bij
‘k Heb mijn punten gekregen, had het echt wel geleerd
Bleef die dag maar staren, heb het zelfs niet geprobeerd

‘k Probeer me aan te passen, maar ze snappen niet
Ik ben wel anders, maar zo anders ben ik niet
‘k Probeer er bij te horen, maar het lukt me niet
Hoe moet ik nu verder gaan, als ik mezelf niet echt mag zijn

Als je elke dag wakker wordt … en voelt dat het niet gaat
En je stelt jezelf de vraag “Waarom zo’n wereld bestaat ?”
Misschien komt dan de gedachte dat j’ er alleen voor staat
Maar dan kan ik je vertellen, hoe ’t er ook aan toe kan gaan

Want ik groei hier ….
Ja, ik groei hier

Hier staan mensen klaar, maken tijd voor mij
Kom binnen, je bent welkom … al is ’t voor langer dan een jaar
Weet je, … Hier is ’t veilig met de anderen erbij
Ik ga een aantal keren, zet mijn gedachten op een rij

Als je elke dag wakker wordt … en voelt dat het niet gaat
En je stelt jezelf de vraag “Waarom zo’n wereld bestaat ?”
Misschien komt dan de gedachte dat j’ er alleen voor staat
Maar dan kan ik je vertellen, hoe ’t er ook aan toe kan gaan

Want ik groei hier ….
Ja, ik groei hier

Er wordt gekeken door een bril, geen gewone bril …
Men kijkt naar mij, naar wie ik ben met de Deugdenbril

Blijkt dat ik veel moed heb
Ook volhardend kan ik zijn
Met spullen ben ik zorgzaam
“Nee … Het is nog niet gedaan !”
‘k ben rechtvaardig en geef liefde
Kreeg meer vertrouwen in mezelf
Ik ben behulpzaam, heb geduld
Ik weet veel beter wie ik ben

Als je elke dag wakker wordt … en voelt dat het niet gaat
En je stelt jezelf de vraag “Waarom zo’n wereld bestaat ?”
Misschien komt dan de gedachte dat j’ er alleen voor staat
Maar dan kan ik je vertellen, hoe ’t er ook aan toe kan gaan

Want ik groei hier ….
Ja, ik groei hier

Ik ga terug naar school,
voel me beter nu
Heb mijn kracht gevonden
Ik zit nu beter in mijn vel

