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De regenboog

Eens schilder ik een regenboog,

Voor een ieder te zien aan de hemel heel hoog.

Zodat je dan voor altijd zult weten,

Dat ik je nooit ben, en zal vergeten.

Een leven samen na zoveel jaren,

Vol goedheid en blijdschap door de tijden heen.

Dat heeft ons dicht bij elkander gehouden.

Daardoor voelden wij ons nimmer alleen.

Denk regelmatig aan ons hoe we leefden

Te saam met de kinderen jaar uit en jaar in.

En door het beleven van moeilijke tijden,

Had het leven voor ons en de ander pas zin.

Wanneer op een dag , wij worden gescheiden

Omdat ik niet langer bij jou hier kan zijn

Zo’n afscheid dat is ja, helaas niet te vermijden.

Bedenk onze tijd hier te samen was fijn.

Dan schilder ik die regenboog

Voor een ieder te zien aan de hemel heel hoog

Zo dat men voor altijd en eeuwig zal weten,

Dat ik je nooit nee nooit zal vergeten.
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Gehandicapt

Gehandicapt toe hef je hoofd op

Laat de omgeving zien hoe jij het doet

Jij...... kunt het toch ook niet helpen

Dat je zo door het leven moet

Ook al gaat niet altijd alles

Zoals jij het hebben wou

Je hebt ook recht op een mooi leven

De wereld die is ook van jou

Blijf niet zitten in de schaduw

Sluit je overal bij aan

Toon je wil om mee te leven

Blijf niet op het kruispunt staan

Of het sport is of een studie

Jouw talent mag er best zijn

En al duurt het soms wat langer

Om ook bij de top te zijn

Meedoen is beter dan het winnen

Het plezier dat geeft je moed

Je medestander zal je helpen

En dat maakt dan veel...veel goed
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Bartje

Je bent voor mij een lichtje

Daar kijk ik steeds naar uit

Jouw ogen zijn je woorden

Je lach een toverfluit

Je bent voor mij een sterretje

Dat schittert in de nacht

En overdag een regenboog

Zo vol met kleuren pracht

Je bent voor mij dat duwtje

Dat mij weer vreugde geeft

Je hoort onder de mensen

Waar jij als voorbeeld leeft

Je bent voor mij mijn vriendje

Die zwaait als je mij ziet

Die lacht en blij is elke keer

Bart jou vergeet ik niet
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Liefde

Als liefde langzaam aan verdwijnt,

zoals een bloem door droogte kwijnt.

Zoals een appel droogt door tijd,

verandert vriendschap in haat en spijt.

Wie is er dan de dupe?

Als liefde twee mensen gaat verlaten,

en er geen hoop is te blijven praten.

Men elkaar niet meer wil waarderen,

en hulp van buiten niet wil accepteren.

Wie is er dan de dupe?

Wordt er beslist niet na gedacht,

over het lot van beider nageslacht.

Dan willen beide opeens het kind,

wordt niet gevraagd hoe die dat vindt.

Wie is er dan de dupe?

Het leven dat slechts wat liefde wil,

geen leven dat is koud en kil.

Als ouders daar niet aan willen denken,

dan hoeft men niet het kind te krenken.

Oh mensen denk alstublieft daaraan

voor de beslissing om uit elkaar te gaan
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