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Je hoeft niet bang te zijn voor verandering.
Het is slechts een subtiele wijziging van een handeling.
Stap voor stap als een relativerende wandeling.
Laat het op je afkomen en wie weet sta je er zo wel anders in.

Zonder oogkleppen wordt je visie verbreed.
Er wordt niet zomaar gesuggereerd dat je het slecht deed.
Er wordt slechts geopperd dat wanneer je het oprecht meent
jij zelf ook beseft dat dit de prioriteit echt heeft.

Er staat een nieuwe generatie aan de deur, en ze kloppen.
met een gloednieuwe energie die niet is te blokken.
Het angstige gevoel dat het je geeft hoef je niet op te kroppen.
Omarm die frisse wind kapitein, deze golven laten zich niet stoppen.

Het moment is aangebroken, dit is het beslissende uur.
De branche wordt genegeerd door de politiek of ze ligt zelfs onder vuur.
Met nieuwe stenen bouw je een nog sterkere muur.
De behoefte zie je niet op kantoor, dat zie je hier in de buurt.

Waarom luister je niet naar de boodschap van de rolmodellen?
Omdat het risico bestaat dat ze je de waarheid vertellen?
Omdat je probeert te negeren wat de sfeer wil voorspellen?
Reageer je niet af op mensen die je de boodschap komen brengen.

Richt je op de boodschap, sta open voor de oplossing.
Hoor de woorden aan, misschien is het wel de verlossing.
Wat het in ieder geval niet is, is zonde van je tijd.
Want de genoemde voorbeelden hebben al successen bereikt.

Dit is de tekst van een rap van Atta de Tolk.

De uitvoering ervan (met de muziek) kun je vinden op YouTube.

Gebruik de zoektermen Atta de Tolk, rap, Self Made.
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