
Unwritten (Natasha Bedingfield) 
 
I am unwritten,  
can't read my mind, 
I'm undefined 
I'm just beginning, the pen's in my hand, 
Ending unplanned 
 
Staring at the blank page before you 
Open up the dirty window 
Let the sun illuminate the words that you could not 
find 
Reaching for something in the distance 
So close you can almost taste it 
Release your inhibitions 
 
Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 
 
The rest is still unwritten 
 
I break tradition,  
Sometimes my tries 
Are outside the line 
We've been conditioned to not make mistakes, 
But I can't live that way 
 
Staring at the blank page before you … 
 
Feel the rain on your skin … (2x) 
 
The rest is still unwritten 
 
Staring at the blank page before you … 
 
Feel the rain on your skin … (2x) 
 
The rest is still unwritten (3x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben ongeschreven, 
kan mijn gedachten niet lezen, 
ik ben niet nader omschreven 
Ik begin net, de pen ligt in mij hand, 
het einde staat nog niet vast 
 
Starend naar de witte pagina voor je 
Open het vuile raam 
Laat de zon de woorden verlichten die je niet kunt 
vinden  
Reikend naar iets in de verte 
Zo dichtbij dat je het bijna kunt proeven 
Laat je remmingen los 
 
Voel de regen op je huid 
Niemand anders kan het voor je voelen 
Alleen jij kan het binnenlaten 
Niemand anders, niemand anders 
Kan de woorden die op je lippen liggen uitspreken 
Doordrenk jezelf met onuitgesproken woorden 
Leef je leven met je armen wijd open 
Vandaag is waar jouw boek begint 
 
De rest is nog ongeschreven 
 
Ik breek tradities, 
soms kleur ik met mijn pogingen 
buiten de lijnen 
We zijn geconditioneerd om geen fouten te maken, 
maar ik kan niet leven op die manier  
 
Starend naar de witte pagina voor je … 
 
Voel de regen op je huid … (2x) 
 
De rest is nog ongeschreven 
 
Starend naar de witte pagina voor je … 
 
Voel de regen op je huid … (2x) 
 
De rest is nog ongeschreven (3x) 


