Henry

Ik kijk de wereld in. Kijkt de wereld terug?
Zelfs op halve kracht zie ik het goed. Het
licht is me uit de ogen geslagen. Maar mijn
kracht zit diep. Ook al lijk ik op niemand,
ik ben te herkennen. Ik ben gewoner dan je
denkt. Ik lijk meer op jou dan je denkt. Je
mag me zien. En dan word je beloond. Dan
zie je ineens dat jijzelf ook op niemand
lijkt. Maar dat ze je wel zien. Als je de
wereld in kijkt. Met je eigen ogen. Ook als
ze geprobeerd hebben, er het licht uit te
slaan. Het zal ze niet lukken.

Tekst behorend bij het object “Henry”
Prnanski, 2011

	
  
Chen en zijn grote broer Joey

Chen is bijna twee keer zo lang als ik. Toch
noemt hij mij altijd zijn grote broer. En ik
lijk veel meer op een Chinees dan hem.
Vandaag tenminste. Morgen lijk ik meer op
een piloot.
Ik hoop dat ik later meer op Chen’s grote
broer ga lijken.

Tekst behorend bij de tekening “Chen en zijn grote broer
Joey”
Prnanski, 2011

Billy en zijn vader Bill

Ik ben zo trots op mijn zoon. Ook al vindt
iedereen hem geweldig. En ook al vindt
iedereen mij raar.
Ik ben zo trots op mijn vader. Ook al vindt
iedereen hem raar. Nou ja, niet iedereen.
Eigenlijk vindt iedereen hem geweldig !

Tekst behorend bij de tekening “Billy En Zijn Vader Bill”
Prnanski, 2011

Kleine Mick

Mij hoor je niet piepen. Ik heb het goed. Ik
kan heel erg snel op mijn scooter. En ik rij
voorbij zonder te zwaaien. Dat is cool. En
als ik opsta, dan ben ik daarvoor gevallen.
Als ik later beroemd ben, dan koop ik een
hele grote zonnebril. En dan staan alle
kinderen op de stoep, en rij ik heel vlug
voorbij, en dan zet ik in een klap
zeshonderd handtekeningen. Daarna sta ik
meteen weer op. Dacht je dat ik zou blijven
liggen? Dan ken je kleine Mick nog niet.
Tekst behorend bij het object “Kleine Mick”
Prnanski, 2011

Jessy

Ik heb het examen gehaald. Ik heb de
eindstreep gehaald. De toekomst wacht niet op
me. De toekomst stormt op me af.
Ze
verwachten een verhaal van me, maar ik heb
net ontdekt dat alle letters die ik geleerd heb
uitgewist zijn. Alles is leeg. Ik ga het vullen.
Met een eigen verhaal. De toekomst mag nog
even wachten. Iedereen mag wachten. Ik blijf
waar ik ben, totdat ik gestopt ben met rennen.
Ik sta stil, totdat de tornado is gaan liggen.
Intussen verzin ik een paar nieuwe letters. Ze
gaan woorden maken, die nog niet bestaan.
Dan pas ga ik, in mijn eigen taal, op de
toekomst af stormen. Wie me niet verstaat,
mist een verhaal dat ertoe doet.
Tekst behorend bij het schilderij “Jessy”
Prnanski, 2011

Sam

Alles liep op rolletjes. Ik schreef de beste
stukken. Maar het waren maar stukken. Het
geheel is nog onderweg. De rails liggen er
al. Maar ze vertakken zich in een miljoen
richtingen. Terwijl ik wacht op een sein.
Dan pas mag ik vertrekken. Daar is het sein.
Gelukkig is er een storing. Ik sta nog even
stil. Wees niet bang. Ik vertrek als ik er
klaar voor ben. Het geheel zal als vanzelf
ontstaan als ik mijn eigen richting op zoef
en de rails onder mijn wielen te voorschijn
zullen komen. De stukken vliegen ervan af.

Tekst behorend bij het schilderij “Sam”
Prnanski, 2011

Titus

Ik vond het maar een rare droom. Een
mannetje met een trompet, waar een soort
van eendje op stond, en een Duitse tekst:
“Sei unvorbereitet”. Ik geloof dat het
betekent dat je niet op iets voorbereid moet
zijn. Nou, dat is bij mij niet zo’n probleem.
Ik heb geen flauw idee wat er allemaal
gaat gebeuren. Ik weet nog niet eens of ik
volgende week bij papa of bij mama ga
slapen.

Tekst behorend bij het schilderij “Titus”
Prnanski, 2011

	
  
Sanne en haar vader Pedro

Als ik de straat over moest steken, bij het
zebrapad, om de krant voor hem te halen,
bij de kiosk, dan ging hij altijd voor de
auto’s staan. En als de mensen in de auto’s
dan een beetje boos werden, als hun licht
groen werd, dan bleef hij heel cool staan.
Handen op zijn rug. Beetje glimlachen,
geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Het
is ook al zo lang geleden.

Tekst behorend bij de tekening “Sanne en haar vader Pedro”
Prnanski, 2011

J.V.

Ze hebben me J. genoemd. V. was ik al.
Voor mijn geboorte. Ook J. Was ik al. Voor
mijn
geboorte.
Ik
besta
uit
computeronderdelen. Ik ben in elkaar
gezet. Ik doe het. Ik functioneer. J.V.
functioneert. Dat is goed nieuws, behalve
voor J.V. Want als ik het doe in deze
wereld, dan draai ik mee in iets wat het
niet doet. Wat niet draait voor mij. Het
hoeft niet om mij te draaien, maar wel
voor mij. Op zijn minst mag mijn wereld
draaien in de richting, in het tempo dat bij
mij past. Vooruit. Ze mogen me J. noemen.
V. was ik al.
Ze mogen ook over me
praten. J.V. zal luisteren, lachen en zijn
wereld nog een slinger geven.

Tekst behorend bij het schilderij “J.V.”
Prnanski, 2011

