Liefde
Je werd geboren, lief klein en teer,
Compleet in de vliezen, viel je achter me neer
Wat lag je daar mooi met je handje achter je oor
Je was zo verschrikkelijk mooi, dat ik het besef van alle
leed verloor.
Oom Hans ging mooie foto's van je maken
Tante De verzorgde de andere zaken.
Samen dronken we koffie, van pappa, rondom jou
wat was je lief, klein en teer, mooie vrouw.
Ik kon wel uren naar je blijven kijken,
voorlopig, zolang het kan wil ik niet meer van je wijken.
We hebben samen alles op alles gezet,
kijk hier lig je nu lief klein en teer, maar dood in mijn
bed.
Dat de dood zo mooi ontroerend kan zijn,
ik voel het even als iets heel fijn.
Marja Gerritsen
Dat is dankzij Hans Dee en pappa zo gegaan
Hieraan moest ik denken, nu we met z'n vieren zo rondom jou staan.
Er heerst een aparte rustige sfeer
Ik leg al mijn gevoelens van pijn en smart bij je neer.
Hopelijk kunnen we nu verder gaan bouwen
ik voel zoveel krachten in me om op te vertrouwen.
Samen met deze lieve mensen zullen we er komen.
Ik voel voor hen alle liefde in me doorstromen.
Samen met mij hebben ze deze pijn geleden
Door jou geboorte wordt hopelijk veel leed bestreden.
Ik zou wel willen roepen van alle daken,
Nicole is geboren, ik voel nieuwe liefde in me ontwaken.
Roswitha (sept1990)

De Nacht
Nachten lig ik nog wakker
En denk aan de bevalling, toen ik me voelde steeds zwakker.
Alle pijn en inwendige strijd die ik heb geleden
en niet met pethedine kon worden bestreden.
Door de enorme mist van het medicijn
wilde ik toch contact met je behouden, en dat deed dubbel zo'n pijn.
Waarom heb ik mijn toestemming gegeven?
Ik wilde het zelf doen en helemaal tot het einde toe bewust beleven.
Maar het kon gewoon niet ik werd verscheurd
en daarom is het toch op deze manier goed gebeurd.
Tot het monent waarop je uit mijn lichaam kwam
en al mijn pijn, strijd en spanning vanuit mijn kruin tot mijn tenen met je meenam.
Ik voelde mezelf als herboren,
Ondanks dat een mooie zwangerschapging verloren.
Nu moeten we weer opnieuw beginnen,
met vallen en opstaan zullen we weer een periode overwinnen.
Roswitha (sept1990)

Afscheid nemen
Ik geef je mijn allerlaatste kus
En zeg je voor de allerlaatste keer, Nicole welterust
Ik leg je nu in je bedje neer
Voor de allerlaatste keer, het doet me zo'n zeer.
Zometeen wordt je bij ons weggehaald.
Ik voel de pijn in mijn hart, in woorden vertaald.
Hiervandaan wordt je door anderen meegenomen.
Maar je zal in ieder geval nog even bij ons in huis komen.
Want je hoort er toch helemaal bij?
Al ging je bij ons vandaan, lang voortij?
Even willen we nog genieten van je
Met z'n allen in ons huis.
We voelen ons blij, maar voelen ook het hele zware kruis.
Och heb je heel veel mensen wat kunnen leren
vooral misschien om elkander wat minder te bezeren.
Ik hoop dat ze door jou de kracht kunnen vinden,
Waardoor ze zich wat meer met het echte leven verbinden.
Roswitha (sept 1990)

Groeien
Twee meeuwen vliegen in de lucht
Ik lig in mijn bed en slaak een diepe zucht.
Zij nemen het leven zoals het komt,
wij vechten ertegen en raken daarom gewond.
Iedereen krijgt zijn /haar eigen pakje te dragen,
soms blijf je zitten met heel veel vragen.
Je wilt van alles weten, het hoe en waarom?
Dat is het waardoor je in een enorme depressie
kom.
Ik kan er beter mee gaan werken,
en eens zal ik zelf dan gaan merken,
Dat alles niet voor niets is geweest,
maar er vond plaats een enorme groei in mijn geest.
Wanneer alles van een leien dakje gaat, zal je merken dat wanneer er iets ernstigs
gebeurd, je zwak in je schoenen staat.
Roswitha(sept1990)

