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Worden wat je wil
Later, later ben je groot
loop je in volwassen kleren
ga je werken voor je brood.
Word je filmer, fietsenmaker
sprookjesschrijver, schatbewaker
timmermens, theaterkenner
ruimtevaarder, ronderenner.
-Of lepidopteroloog!
-Lepi-watte?
-Dat je veel van vlinders weet.
Mensenhelper, moppentapper
kreeftverkoper, kinderkapper
paardentandarts, poppenspeler
geitenfokker, groenteteler.
-Of beroemd!
-Beroemd is geen beroep.
-Maar ik mag het toch wíllen?
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Samensteller, schoolslagzwemmer
bomendokter, berentemmer
wegomlegger, wijkagent
of minister-president.
Dromen, leren, uitproberen
zie maar, want je bent al wat
jij bent jij en dat is dat.
Kinderboekenweekgedicht 2021
Joke van Leeuwen (voor j/m/x)
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Veren
Raap vanaf vandaag
iedere veer op
die je ziet liggen
op straat of in het park.
Steek ze in je haar.
Word elke dag
steeds meer
je eigen opperhoofd.
Jos van Hest
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Zo ben ik
Zo ben ik geboren
Alleen, ik wist het niet
Dat iemand van tevoren
Iets is wat niemand ziet
Als ze mij soms vragen:
‘En jij? Wat wil jij zijn?’
Wou ik dat zij me zagen
Als Ik in plaats van klein.
Maar, ik blijf steeds groeien
Misschien word ik heel lang
Dan zeg ik lekker: ‘Boejuh!’
En groei gewoon mijn gang.
Zo ben ik geboren
Als mij, mezelf, als ik
Wat wil je van me horen?
‘Ik groei straks heel erg dik?’
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Maar, ze willen weten:
‘Een arts? Een boer? Een ster?’
Ik mag van alles heten,
Zelfs multimiljonair!
Als ik echt moet kiezen
Om later groot te zijn
Hoef ik geen mens te pleasen
Ik vind mezelf al fijn.
Liliana Erasmus

Ik wil niet worden
Nou ben ik elf
ik wil niet worden
ik wil zíjn
en dan het liefst mezelf
dat vind ik fijn
ik wil groeien
en ontdekken
aan het langste eind gaan trekken
ik wil zijn wat ik niet ken
want ik ben niet bang
ik wil zijn wie ik écht ben
heel mijn leven lang
mijn moeder zegt:
da’s goed, want willen
dat is kunnen
ik hoop
dat al die grote mensen
mij dat een beetje gunnen.
Arie de Bruin
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