
Niemand zoals jij

Mijn ogen zijn blauw en mijn haren zijn zwart.
Dat komt niet vaak voor, dat is best apart.
Ik woon in een flat op de tiende etage.
Mijn moeder werkt in een autogarage.
Ik ga graag naar school, en houd veel van snoep,
mijn kamer, daar is het een beetje een troep.
Mijn mooiste bezit is een hertengewei,
geen neppe – een échte! Wie lijkt er op mij? 

Mijn haar dat is blond en mijn ogen zijn groen.
Ik droom soms dat ik de juffrouw zoen.
Ik houd van de zon maar niet van de regen
en kietelen – daar kan ik niet tegen.
Mijn knuffel heet Loekie, hij kan in de was.
In mijn bed doe ik soms – bijna nooit – nog een plas.
Ik ben niet echt dun maar zeker niet dik.
Op de wereld is niemand, echt niemand als ik.

Bruin zijn mijn haren, mijn huid en mijn ogen.
De schoolarts die heeft mij zo pas nog gewogen.
Ik weeg twintig kilo, geen grammetje méér!
Mijn opa die zag op vakantie een beer!
Op mijn knie zit een korst, daar ben ik gevallen.
Ik kan nog niet lezen maar ken veel getallen.
Ik word later ridder, of iets met muziek.
Ik ben nu nog klein maar ik ben al uniek! 
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