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Ik schrijf je vandaag wat dichter bij mij

Ik zou willen weten
en nooit meer vergeten
hoe het daarboven nu toch met je is
ik zou willen vragen
tot in lengte van dagen
of je het voelt nog, hoeveel ik je mis

ik zou willen zeggen
je uit willen leggen 
hoe ik weer verder ga nu met mijn leven
ik zou willen zingen
van duizenden dingen
van jou en van mij, al was het maar even

waar moet ik gaan zoeken
om jou terug te vinden
jouw lach en jouw liefde en al je bestaan
waar schijnt de zon weer jouw licht
en jouw warmte
is het dichtbij of hier heel ver vandaan?

ik schrijf je vandaag al mijn zorgen, mijn vragen
ik schrijf je wat ik je nog niet had gezegd
ik schrijf je vandaag alle woorden vanbinnen
die ik verdrietig opzij heb gelegd

Voor stille dagen

Om weer even samen te praten en 
te dromen. Elkaar vasthouden met 
woorden. Schrijf een brief. 
Een brief naar de hemel.

ik schrijf je vandaag over al mijn geheimen
over tranen en alles wat ik daarmee bedoel
ik schrijf je misschien wel hoe boos ik nog steeds ben
hoe eenzaam, hoe bang en hoe rot ik me voel

ik schrijf je vandaag over dromen en wensen
over jou en mijn leven en ons allebei
ik schrijf je vandaag gewoon al mijn gedachten

ik schrijf je vandaag
wat dichter bij mij.
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Nooit meer is altijd

Het heeft nu lang genoeg geduurd
dat je dood bent
kom maar weer terug

want nooit meer 
kan ik niet voelen

ik kan er niets bij denken

misschien helpt het als ik
eerst probeer te zorgen
dat ik het red 
tot morgen

en dan weer een dag erbij
misschien soms drie
zodat ik je in stukjes mis
en steeds het einde zie

want nooit meer
is altijd

dat is te lang.

Voor kleine beetjes tegelijk

Kon je je verdriet maar in doosjes doen en 
er elke dag voorzichtig eentje openmaken. 
Zodat het niet allemaal tegelijk komt.
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Hand in hand

Lang vóór het moment
dat mijn hart werd gebroken 
en mijn denken door tranen verscheurd

voordat het licht dat jij zocht en niet vond
werd gedoofd en het zomaar
opeens was gebeurd

was er een hopen
zo tastbaar en vrij
maar de hand die ik uitstak
je kon er niet bij

en toen ik mijn angst
in het donker ontmoette
en hem vertelde van eind en begin
legde jij zachtjes een arm om mijn schouder
en haalde me teder
en liefdevol in

in al wat ik voelde
en dacht en bedoelde
ontkiemde voorzichtig
een kwetsbare kracht
die zich ontfermde
en me beschermde

maar bovenal jou
weer bij mij heeft gebracht

Voor Thea

Beetje bij beetje vindt ze zichzelf terug, 
maar ook haar prachtige dochter Marrit. 
Dichterbij dan ooit.

nu lopen we samen
naar morgen en verder
ik en mijn prachtige kind

dat tijdloos en los van
de stemmen van vroeger
breekbaar en sterk 
weer mijn moederhand vindt.
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Voor als ik je mis

Er bestaat geen vak dat leert hoe je afscheid moet 
nemen. Het overkomt je. Laat het maar gebeuren. Op 
jouw manier en in jouw tempo. Het hoort voorgoed 
bij je, maar je kunt het steeds beter dragen.

Ik mis je in alle kleuren

Er zijn geen vaste kleuren
het is niet blauw of geel
je kunt in rood ook zeggen
ik mis je heel erg veel

er zijn geen strakke lijnen
soms is het bruin, soms groen
verdriet past niet in hokjes
van hoe je het moet doen

soms schilder ik dat ik je mis
en kies ik glanzend goud
omdat ik daarmee zeggen kan
hoeveel ik van je houd

soms verf ik dwars door het papier
met inkt zo zwart als roet
omdat ik echt niet weten zou
hoe het nu verder moet

ik klieder vaak ook maar wat aan
en het wordt een bonte boel
als ik me soms meer pimpelpaars
en dan weer knaloranje voel

soms teken ik een witte stip
met grijze cirkels er om heen
ik zit er ergens middenin
en voel me helemaal alleen

in alle kleuren van mijn tranen
denk ik elke dag aan jou
dus als de zon weer schijnen gaat
heb ik een regenboog van rouw. 
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Een prachtig boekje vol ontroerende en kwetsbare 
gedichten over afscheid en verlies. Omgeven door 
schilderijtjes van rouw.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Voor jou.

‘ik schrijf je vandaag over dromen en wensen
over jou en mijn leven en ons allebei
ik schrijf je vandaag gewoon al mijn gedachten

ik schrijf je vandaag
wat dichter bij mij’

Margreet Jansen

“Margreet weet in haar gedichten als geen ander juist die toon te 
vinden, die raakt en aanspreekt. Zo bijzonder, dat wij regelmatig een 
beroep op haar doen, als we voelen dat een groep behoefte heeft 
aan een bepaald gedicht. Voor ons zijn haar gedichten een prachtig 
handvat om gevoelens van verdriet, boosheid, geheimen of angst 
bespreekbaar te maken.”

Stichting Jonge Helden
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