
Ik moet naar het strand.





Soms is het prima even niet verder na te denken.
Even voelen in het hier en nu. 

Dan komen de opdringerige gedachten morgen wel weer.

21 Maart, 2014 13:56



22:22



Ik vaar in een bootje,
Op de open zee.

In de verte zie ik jou varen.
We varen richting elkaar, steeds dichterbij.

Alsof de golven ons samen willen brengen.

We zien elkaar,
allebei in ons eigen bootje.

Alsof het vanzelf gaat varen we opeens naast elkaar.

Ik wil samen met jou varen,
op de grote open zee.

We durven allebei niet over te stappen in de boot van de ander.
Waar ben ik bang voor?

We blijven bij elkaar in de buurt dobberen.
Het voelt vertrouwd.

Het voelt alsof we samen, alleen zijn.

          Ookal leggen we geen contact,  
    we zijn niet alleen in onze bootjes.

Het voelt alsof we samen varen,
de oneindig grote zee niet groot genoeg is voor ons.

Soms kijken we naar elkaar,
            verlegen maar oprecht.  
   Verder dan deze blikken gaat ons contact niet.

Het moment als we elkaar aankijken,
          lijkt soms een eeuwigheid te duren.  
     Het voelt goed.

Uit angst blijven we in onze eigen bootjes.
De zee houd ons samen.
Of ik nou wil of niet,
ik kan er niet omheen.

Ik wil je, ik voel je bij me.

We varen eindeloos lang naast elkaar.
Zouden we het aandurven samen te varen?

Samen in een boot op de open zee.
Het voelt alsof we de wereld aankunnen,

      hoe groot deze ook zal zijn.  
           
      Durf jij het aan?

Varen met mij.

Voor altijd samen, samen op de open zee.

Durf ik het aan,
bij jou in je boot te stappen?

Alleen samen, in plaats van samen alleen.

7 Juni, 2014 4:46



“Sometimes you meet someone and you just know that your souls will be connected for all eternity.”



Zonder het door te hebben of ook maar de gedachten te hebben 
het licht uit te doen ben ik in slaap gevallen.

Als een oude vrouw in haar stoel voor de tv met het geluid 
van de tv op standje "mijn gehoor apparaat bewaar ik in de 

kast".
Nu ik weer wakker ben voelt het alsof ik de oude vrouw ook 
daadwerkelijk ben geworden en mijn tijd op aarde bijna over 

zal zijn.

Gisteren dacht ik opeens te weten waar ik was en waar ik 
naartoe zou willen gaan in dit leven.

Vandaag blijkt het allemaal een leugen te zijn die ik mezelf 
voor houd.

Ik wil alles op een andere manier doen, niet omdat deze 
manier niet werkt maar om erachter te komen of een andere 

manier niet als een leugen zou voelen.

Volgens mij ben ik verslaafd aan ontsnappen. 
Alle mogelijke manieren vindt ik aantrekkelijk.

Zelfs nu ik hier zit ontsnap ik aan allerlei dingen.
Dingen die ik niet interessant of spannend genoeg vindt om 

mijn kostbare tijd die ik heb aan te besteden.
Ik heb maar even de tijd hier, waarom zou ik die tijd willen 

vullen met dingen waar ik niet gelukkig van wordt.
Ik dacht dat ik wist waarom.

1 April, 2014 20:18



Venlafaxine should not be combined with other serotogenic drugs to include MAOIs, SSRIs, SNRIs, 
psychedelic typtamines (DMT, LSD, etc.), psychedelic phenylethylamines (MDMA, mescaline, etc.), 

tramadol, and dextromethorphan (DXM) as it may result in a serious and potential lethal interaction 
known as serotonin syndrome. Velafaxine therapy should be terminated at least seven days prior to 

the administration of another serotogenic drug.

Use of venlafaxine with other amphetamine-like drugs is discouraged by the manufacturer.



Mijn vader vertelde tijdens het eten altijd over vroeger, 
hoe hij streken uithaalde op school of hoe hij knikkerde 

met zelfgemaakte knikkers.

Ik mis niet alleen deze verhalen maar ook dat hij ze 
vertelde en de blijdschap die ik en mijn zusje voelde als 
hij weer wilde vertellen aan tafel, ookal waren het vaak 
dezelfde verhalen. Die blijdschap was daar nooit minder 

om.

Ik mis zijn grote sterke handen en spierballen die alleen 
mijn zusje en ik mochten proberen op te blazen na het eten 

als we netjes ons bordje leeg hadden gegeten, diezelfde 
handen die mij als klein meisje konden geruststellen als 

ik buikpijn had.

26 December, 2012 23:12



“Respect yourself enough to walk away from anything that no 
longer serves you, grows you, or makes you happy.”



Soms twijfel ik aan alles
Alles wat ik vind
Alles wat ik voel

en alles waarvan ik denk dat ik dat ben.

Vind ik dit wel echt
Voel ik dit wel echt

Of heb ik besloten dat ik dat ben.

13 Mei, 2014 16:34



“I never thought about things at all, everything changed, the distance that 
wedged itself between me and my happiness wasn’t the world, it wasn’t the 

bombs and burning buildings, it was me, my thinking, my cancer of never letting 
go, is ignorance bliss, I don’t know, but it’s so painful to think, and tell 
me, what did thinking ever do for me, to what great place did thinking ever 
bring me? I think and think and think, I’ve thought myself out of happiness 

one million times, but never once into it.”

- Extremely Loud and Incredibly Close



Soms wil ik niet meer praten over de dingen die ik doe of over de dingen die ik niet doe.

Soms wil ik niets meer zeggen over wat ik wil of waarom ik iets wil.

      Soms wil ik niet stilstaan bij de keuzes die ik maak of die ik juist niet maak. 
  

Soms wil ik alleen maar meegesleurd worden door de stroming of door jou.

1 April, 2014 20:18



Well actualy, I havent been doing very well lately.



As a child i was scared,
Then my parents got divorced.

As a teenager i was depressed,
Then my dad died.

As a young adult i didnt know who i was or what i wanted,
Then i found out i am gay.

After all this shit I finally know who i am and what i want.

Then it gets taken away from me by the person i trusted the most.

3 December, 2013 22:21



“We spend our whole lives in unconcious excersise of the art 
of expressing our thoughts with the help of words.” 

- Vincent van Gogh





“Rule your mind or it will rule you.”

Horace




