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Met dank aan alle mensen, ontmoetingen en ervaringen,
die hebben bijgedragen aan wie ik ben

Dit boek is voor jou, Mischa
en voor alle mensen die los moeten laten 

Dit boek is, omdat ik je vast wil houden
Dit boek is om je te vieren

Dank je wel dat ik acht jaar lang je mama mocht zijn

Dit boek is voor alle drie mijn zonen 
Ik hou van jullie met heel mijn hart

Voor jou... dankjewel voor alles
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Hoe gewoon bijzonder is
Hoe gewoon dat je geboren bent 
Zoals zo velen en toch bijzonder

Want je was de mijne
Hoe gewoon je eerste lachje en toch zo bijzonder

Je eerste stapjes, je eerste woordjes, je eigen eigenzinnigheid
Uniek gewoon in gewoon uniek jezelf zijn

Hoe gewoon je stierf
Veel te vroeg

Toch precies op je eigen tijd
Zoals zo velen sterven

Maar hoe gewoon ook dat het gebeurt
Een kind wat sterft

Het maakt gewoon bijzonder
En wie snapt dat gewoon bijzonder is

Heeft opgemerkt hoe bijzonder gewoon is
Want als gewoon niet meer is

Is al wat was bijzonder
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Ik kan het donker niet verjagen
Maar wel een lichtje aandoen voor jou
Ik kan je zorgen niet voor je dragen
Maar naast je staan dat kan ik wel

Ik kan je niet behoeden maar ik kan je wel beschermen
Ik kan je niet sturen maar ik kan je wel leiden

Ik kan je tranen drogen
Je wonden likken

Je mag schuilen in mijn armen
Wonen in mijn hart

Heel zacht streel ik je haar
En aai ik je gezicht

Ik kan het donker niet verjagen
Dus geef ik je mijn licht
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Overleven
Over leven

Overgeleverd aan het leven
Overgeven

Over geven aan het leven
Vol overgave leven
Geven aan het leven

Ik ga mijn leven LEVEN


