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Ik wil

Ik wil schreeuwen naar de hemel.

Ik wil stampen op de grond.

En de wereld laten weten,

Dat jij ooit in mij bestond.

Ik wil je wiegen, ik wil je troosten

Ik wil je kussen, wil je geven,

Ik wil je alles, wil je altijd

Wil je groter in mijn leven.

Ik wil roepen naar de leegte.

Ik wil zingen naar de zon.

Ik wil duiken in verlangen.

Ik wil terug naar wat begon.

Ik wil noemen dat jij leefde.

Ik wil noemen dat jij bent.

Dat hoe kort ook in mijn leven,

Iedereen jouw leven kent.



Stil geboren

Schijn maar, lieve kleine ster

Wat ben jij oneindig ver

Als de zon is neergedaald

En nergens meer haar glans nog straalt

Dan schitter jij, vertrouwd en zacht

Een vriendelijk vonkje, door de nacht



Neusje

Een kusje op je neusje

zacht strelen op je wang

Er is niets op deze wereld

waar ik nog meer naar verlang

In de nachten blijf ik zoeken

naar je lijfje dicht bij mij

Dan droom ik ons weer samen

en zijn we eventjes weer vrij



Kusje

Een kusje hier,

een kusje daar.

Op je wang,op je oor,

in je nek, in je haar.

Hey, wacht eens even.

Ik ben nog niet klaar.

Ik vind je zo lief

op je neus ook nog een paar.



Wonderen

Wie dit kleine mensje ziet,

gelooft zijn eigen ogen niet

en zal moeten beamen,

wonderen maak je nog altijd samen.



Klein 

‘t is amper twee handen vol,

En ‘t weegt maar een paar pond,

Maar ‘t blijft het grootste wonder,

zo,n mensje, klein en gezond!

Dankbaar en blij zij wij met de

geboorte van ....... 



Te vroeg geboren

Omdat je zo vroeg bent gekomen

moet je nog een tijdje in een ander bedje dromen

We moeten nu geduldig zijn

maar je thuiskomst zal zeker een feestdag zijn



Klein Wonder

opnieuw zo’n groot wonder

een dochter lief en klein.

opnieuw dat heerlijke gevoel

van, blij, trots, en heel gelukkig zijn.

Al heel lang verwacht

en zo snel gekomen

ligt daar een klein kindje te dromen

Zo breekbaar en kwetsbaar

heel lief en heel zoet

Met zoveel liefde en aandacht

komt ‘t vast helemaal goed



Wondertje

Al heel lang verwacht

en zo snel gekomen

ligt daar een klein kindje te dromen

Zo breekbaar en kwetsbaar

heel lief en heel zoet

Met zoveel liefde en aandacht

komt ‘t vast helemaal goed

Weinig hoop was ons gegeven.

Ons kindje zou niet overleven.

Maar we zijn er toch voor gegaan.

Nu bewijs jij dat wondertjes bestaan. 



Wonder

Zo klein zo pril,

En toch al zo een sterke wil,

Urenlang naar je kijken,

op wie jij zal gaan lijken,

zo kwetsbaar, sterk en mooi,

waarvan ik ontdooi,

dat zijn die mooi ogen van jou,

waar ik zo van hou,

die kijken rond alsof je alles al weet,

en dan komt er weer een kreet,

soms van geluk soms van verdriet,

maar dat wij papa en mama van je houden dat vergeet 

je niet.



Voor ....

 

Dertien weken eerder dan verwacht,

werd jij met spoed ter wereld gebracht.

Maar nu mag iedereen het horen,

er is een dapper klein kereltje geboren !!!



Geraakt

 

Te vlug ben ik geboren

daar kon ik mij niet aan storen

Ik ben zeker geen reus

vandaar mijn verblijf in de couveuse

Dus nog steeds te klein en te fijn

om reeds lekker thuis te zijn

Geen woord drukt uit de droefheid

en niets geeft weer de pijn

aan alles wat wij wensten

en dat niet zo mocht zijn

Toch heeft jouw tere leven

ons in het diepst geraakt

en daarom lief klein mensje

ben jij voor ons volmaakt.



Triest

Al heel lang verwacht

en zo snel gekomen

ligt daar een klein kindje te dromen

Zo breekbaar en kwetsbaar

heel lief en heel zoet

Met zoveel liefde en aandacht

komt ‘t vast helemaal goed.
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