Z

Zómaar
Zómaar
heel even
willen we je
laten weten
dat we aan je
denken
daarom dit bundeltje
als een kleine groet
als teken van niet vergeten
Want sterkte is
wat we je wensen
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Zonder Jou
Ik heb geen afscheid
van je kunnen nemen
zo plotseling stierf je
en was je weg bij mij
dat spijt me
meer dan ik je ooit zeggen kan
het was me lief geweest
als ik er toen ook was
dan had ik je nog even
goed kunnen leggen
iets liefs gezegd
dicht bij je oor

ik had je kusjes
kunnen geven
m’n armen om je
heen geslagen
misschien
heel misschien
had ik dit verdriet dan
– om jou niet meer zijn –
beter kunnen verdragen
nu blijf ik achter
en wacht er mij
een wereld zonder jou
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G

Goede nacht
Nu het avond wordt
de schemering valt
de lucht haar zon ruilt
voor de sterren
wens ik je
goede gedachten
wens ik je
– hóe moeilijk ook –
zin en moed om
rustig te gaan slapen
weet dat ik het niet zómaar zeg
– woorden zijn zo snel gezegd –
maar, omdat ik om je geef
en weet dat het je zwaar valt
zonder die je lief was
te leven
nu het avond wordt
de schemering valt
wens ik je
goede nacht
en bid dat er Iemand is
die bij je wacht
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S

Sterkte
Ik wil je zo graag helpen
je verdriet te dragen
maar voel
hóe hulpeloos ik ben
geen antwoord weet
op al je vragen
die spoken
in je hoofd
tóch zal ik steeds
iets van me laten horen
kom geregeld naar je toe
als het je te veel wordt
zeg het me
ik zal naar je luisteren
ik wil je zo graag helpen
nabij zijn, dát is misschien
een beter woord
en soms zal ik tegen je fluisteren
‘langzaam, heel langzaam
schrijdt het leven voort’
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Sterkte en troost
Voor nu en straks
wil ik je
heel veel sterkte wensen
een beetje moed
voor wat er komen gaat
niet alle dagen
zal het makkelijk
voor je wezen
geen dag zal zijn
zoals het was voorheen
een beetje troost
dát wil ik je ook wensen
want zonder troost gedijt
geen enkel mens

misschien kan ik je dat
bij tijd en wijle geven
je mag er best om vragen
ik wil er voor je zijn
ik hoop dat ik je dan
wat troosten kan
en zo een beetje helpen
dóór je verdriet heen en je pijn
voor nu en straks
wil ik je
heel veel sterkte wensen
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K

Kaarsje
Voor jou heb ik
een kaarsje aangestoken
als een soort
‘glimp van hoop’
een kaarsje
en een kleine vlam
wat warmte
en wat licht
dat is wat ik je
toe wil zenden
als een teken
als een klein gebaar
als troostbericht
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