Ik, de zee, en eenzaamheid
Het is een herfstavond. Ik voel me eenzaam zoals een droog blad dat van een
boom op de straat gevallen is. Ik ben al vele jaren van huis, ver weg. Ik mis
mijn familie, vrienden, zomer, en de zee. Ik vind de zee leuk. Ik heb veel
herinneringen aan de zee. De wind van de zee heeft sterke energie om je
kracht te geven, en golven..... golven zijn vrij. Niemand kan ze stoppen. Ik
wens dat ik een golf zou zijn en ik zonder enige angst zou kunnen bewegen.
Ik wil graag naar de zee maar ik heb geen tijd om te gaan. Vaak denk ik aan
alles achterlaten en niet terug te komen en niet meer komen. Ik wil de hele
nacht bij de zee blijven. Terwijl ik aan de zee denk, herinner ik me een gedicht
elke morgen
verzamel ik stukken van mijn hart
en probeer alle stukjes in één keer te combineren
maar zoals elke dag faal ik opnieuw
ik heb geen idee
welk deel ontbreekt
Ik kijk overal in mijn omgeving
soms denk ik dat het is gestolen
Nee, niemand kan een gebroken hart stelen
daarna ga ik met hoop uit
vandaag zal ik mijn ontbrekende stukjes hart vinden
vandaag zal ik ze vinden
Zodra ik het gedicht gelezen had, besloot ik door te gaan; zei tegen de zee
dat ik zou komen. Ik nam de bus naar de zee. Toen ik in de bus zat, vond ik
een oude man naast me. Zijn gerimpelde gezicht herinnerde me aan mijn
ouders. Ze hebben meer rimpels dan hun leeftijd.
Ik was heel blij dat ik na zo'n lange tijd de zee weer kon zien. Vandaag kon ik
de zee niet laten praten omdat ik meer wilde zeggen. Toen ik bij mijn
bestemming aankwam, was ik te laat. Het was avond, de stralen van de zon
kusten de zee. Het was een prachtig romantisch uitzicht. Ik was zo jaloers.
Toen ik verder ging, voelde ik dat de zee vandaag stil was. Ik was bang voor
haar stilte. Dat voelde ik de hele tijd. Angst is mijn partner. Ik heb lang
gepraat. Je hebt mijn geheim. Mag je mijn geheim horen. Toen de zee terug
antwoordde, opende iemand de deur van het lokaal, ik zat in de les en
plotseling keek ik naar mijn schrift. Er staat geschreven dat 'de verbeelding je
dichterbij brengt.'

