Ooit is een lege belofte aan de
toekomst
Ooit is even krachtig als een
on aangestoken verjaardags
kaars
Fuck ooit als je niet waagt om
het in de fik te zetten
Om te doen
Om vol op je bek te gaan tijdens
het streven naar een nieuw
vandaag
Ik wil niet wachten op ooit
Ik wil ooit vastpakken en fijn
kneden tot een meesterwerk
Niet perfect
In balans
Want alleen dan zal mijn ooit
de wereld rond paraderen
Ooit zullen vrouwen in de
nacht zonder angst de straten
over kunnen
Ooit zullen zwarte mensen niet
langer gedehumaniseerd
worden
Ooit zullen ouders uit oorlogsgebieden het leven van hun
kinderen niet meer hoeven te
riskeren op een zelfgemaakt
bootje terwijl zij een zee oversteken voor een betere toekomst
Een toekomst die vaak zinkt in
diepe wateren voordat ze het
ooit hebben kunnen beleven
Ooit kunnen mensen uit de
LGBQTIA+ gemeenschap hun
identieke zelf zijn zonder angst
Ooit zal een energiek jongetje
geen ADHD-stempel krijgen
van een onbevoegde, snel
geprikkelde basis
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schooldocente die dacht dat
ze met robots kwam te werken
in plaats van individuen die
zich ieder op een andere
manier ontwikkelen
Ooit zullen jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen
serieus genomen worden in
plaats van te horen krijgen dat
ze een stukje moeten gaan wan
delen wanneer ze op het punt
staan hun laatste korrel van
mentale stabiliteit te verliezen
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Ooit zullen mannen in huilen
kunnen uitbarsten zonder dat
ze er voor beschaamd worden
Ooit zullen racisten mij niet
meer vertellen dat ik het slavernijverleden moet loslaten
terwijl de achternaam in mijn
Nederlandse paspoort aan
mijn familie is opgedreven op
een plantage in Suriname
Ooit
En toch is de dagdroom van 4
letters wat ons in leven houdt
Zonder drijfkracht,
geen hartslag
Maar zonder wrijving, geen vuur
Ik ga de grond niet in voordat
ik mijn ooit zie branden
Ik steek mijn verjaardagskaars
aan voordat mijn feest eindigt

