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WAAR LIEFDE IS, IS LEVEN
VERDRIET SOMS EEN GEGEVEN
LIEFDE BEN JIJ, LIEFDE BEN IK

 DAAROM LIEFDESBLIK 

Liefdesblik

Een bundel vol gedichten over het leven. Een
beetje liefde voor onderweg. Een blik vol liefde op
het leven. Op alles dat is. Op alles dat leven mag
zijn. Om de liefde en het leven te vieren. De zon
even te laten schijnen. Zomaar een moment in
woorden te kleuren. Je een beetje troost te geven
bij verlies, afscheid, verdriet of pijn. Over al die
gevoelens en gedachten die we allemaal hebben
en tegenkomen onderweg. Momenten die iedereen
in het leven kent en herkent.

Een bundel met woorden vol liefde. Woorden van
liefde. Woorden over liefde. Over ontmoeten,
verbinden, essentie en de liefde zelf. Over de zon,
de zee en de natuur. Over jou en over mij. Over
afscheid nemen en weer opnieuw  genieten. Het
leven van alledag.  

Liefdesblik. Het vervolg op mijn eerste bundel Jij &
Ik. Geschreven om het leven te omlijsten met een
liefdevolle blik. Te delen. Vanuit alle ontmoetingen
in het leven en alles dat er is. Opnieuw Jij & Ik.

Samen in verbinding.

♡Caro
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zonder te vragen
word ik met 

liefde gedragen

mag ik voelen 
en ervaren 

stroom van liefde
in mij bewaren 
mag ik leven 

en ontmoeten 
liefde geven 
en begroeten 

ontvangen 
wat ik deel 
want liefde 

is er nooit teveel 
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ik verlang naar
kabbelend lief

een dansen waar
uitbundigheid stroomt

 
rollenbollen in het gras

uitgelaten vrij
een huppelende pas

en samen stil
 

naar samen wij
hand in hand

je armen om mij
mag ik bij jou?

ik teken een lijn
van mij naar jou

verlicht hem met liefde
omdat ik van je hou

omcirkel onze verbinding
want dat is wat

van jou en mij samen is
en in ons hart
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ik ben het vuur 
en het zacht 
de zon in jou 

de maan bij nacht 
ik ben jouw lief

en lief jouw kracht 
die stoer en sterk 
geduldig wacht 

op kwetsbaar teder
moedig alles tracht 

vol liefde omarmt
hunkerend smacht

verbonden voor altijd
verstilt wacht

in mij al die tijd…..

dwars door alles heen
ben ik niet alleen

gedragen door het leven
voel ik me door liefde omgeven

en beweegt alles in mij
zich naar voor altijd vrij
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IK VOEL EN WEET
BEGIN VAN WIJ

WANT IK BEN JOU
EN JIJ BENT MIJ

als ik niet bij jou
en jij niet bij mij hoort
zijn wij nog steeds
en voelen wij ons verwoord
in alles wat wij zijn
in alles wat wij waren
in alles wat we losmaken
en van elkaar bewaren
ben jij mijn spiegel
en mijn spiegelbeeld
mijn projectie en al
wat ingebeeld
bewust of onbewust
een denken van mij
neem ik je mee
en laat ik je vrij



IK VOEL EN WEET
BEGIN VAN WIJ

WANT IK BEN JOU
EN JIJ BENT MIJ

als ik niet bij jou
en jij niet bij mij hoort
zijn wij nog steeds
en voelen wij ons verwoord
in alles wat wij zijn
in alles wat wij waren
in alles wat we losmaken
en van elkaar bewaren
ben jij mijn spiegel
en mijn spiegelbeeld
mijn projectie en al
wat ingebeeld
bewust of onbewust
een denken van mij
neem ik je mee
en laat ik je vrij



hou mij als
tranen langs mijn wangen druppelen
dans mij als 
de lach over mijn lippen rolt
en mijn heupen het ritme
van vreugde en blijheid
vinden in de muziek
die in mijn hoofd weerklinkt

vang mij als
ik uitbundig door het leven vlieg
sky high en deep down
het leven drink
zet mijn voeten dan
weer op de grond
naast die van jou
en hou

hou mijn wereld
dan in jouw armen

in jouw liefde 
 wil ik wonen

thuiskomen en zijn
verbonden door nabij
het dagelijkse gewone
het jouwe en het mijn

hart vol liefde
 samen wij 
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