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Allermooiste cadeau

Ga maar naar bed hoor, mam
Wij klaren dit klusje wel
Er komt nog een verrassing
Zo zeggen ze, mijn stel

Want het is over twaalven
Ik ben 50 jaar vandaag 
Mijn mannen samen aan de slag
Dat zie ik toch zo graag!

Nu de beste vrienden
Dat is een zeldzaamheid 
Met een glimlach in mijn hart
Vertrek ik zonder spijt

Het allermooiste cadeau
Dat kreeg ik net voor nop
Zij eendrachtig met z’n vieren
Zijn het huis aan het versieren
Daar kan niets meer tegenop
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Als je gezin niet

Huisje-boompje-beestje is

Maar als je samen bent

Het toch echt een feestje is
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Autisme

Omdat delen moeilijk voor je is
Mag ik de vragen stellen
Om zo te kunnen raden
Wat jij niet kunt vertellen
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Benen

Je herkent ze wel die dagen
Dat niets echt lekker lijkt te gaan
Het gebeurt ‘s morgens in de vroegte
Omdat je met het verkeerde been bent opge-
staan

Als je eindelijk in de benen bent
Zie je dat de resten van het pas gehouden feest
Nog niet zijn opgeruimd, want
Jij bent nog niet langs geweest

Je klaagt nu steen en been
Maar het werk dat moet gedaan
Dus ga je tegenzinnig aan de slag
Je kunt moeilijk al die rommel laten staan

Je zet je beste beentje voor
Want opgeruimd staat netjes
De feestvarkens van tegenwoordig
Liggen nog heerlijk in hun bedjes

Als de boel is opgeruimd
Roep je met blijde zin
Van nu af aan geen feesten meer
Ik zie er geen been meer in!
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Blijf jezelf

Niet kalmpjes met de stroom mee
Maar er vechtend tegenin
Niet hetzelfde doen als anderen
Want dat heeft echt geen zin

Durf te staan en durf te gaan
Voor wat jou werkelijk drijft
Het is altijd goed wat je doet
Zolang jij jezelf maar blijft
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Boek

Soms sta je open 
Maar vaak ook potdicht
Dan moet ik het lezen 
Van je gezicht 

Dat wat je niet zegt
Niet vertelt en niet deelt
Dan mag ik het raden 
Wat eraan scheelt

Je verhalen op slot
Dan mag ik op zoek 
Waar is de sleutel
Van jouw open boek?

Lief kind, weet dat je altijd 
Safe bij me bent 
Omdat ik je struggles 
En secrets al ken 
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Brokkenpiloot

Een brokkenpiloot
Loopt meestal in een sloot
Of zeven
Is het geen gat in hoofd of broek
Dan is er wel iets zoek
Dat is toch geen leven!
Toch komt het altijd weer terecht
Vooral als hij dan zegt:
Zal ik je een knuffel geven?
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Spiegelbeeld

Als iets niet in een keer lukt
Blijf het opnieuw proberen 
Want weet je wat er dan gebeurt? 
Je zult van je fouten leren 

Leren dat het oké is
Dat fouten maken mag 
Wees mild voor jezelf, lief kind 
Want op een mooie dag

Kijk je in de spiegel 
Lacht je spiegelbeeld naar jou 
Net als ik zal ze je zeggen:
Je bent helemaal te wauw!


