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Geïnspireerd door 
en geschreven voor 

mijn mooie regenboogdochter 



In een land 
heel ver hier vandaan, 

ligt een klein meisje te slapen. 

Het huis, 
waar ze woont,

grenst aan een meer.
Het water is zo helder, 

dat je de vissen ziet zwemmen.

Boven de groene heuvels
maakt de nacht plaats voor het licht. 

Een nieuwe dag breekt aan. 



Bij de eerste zonnestraal is Rana wakker. 
Wanneer ze zich uitrekt, 
hoort ze dat het regent.

Een grote glimlach verschijnt op haar gezicht.

Als de zon schijnt
en het regent,

dan gebeurt er iets magisch.
 

Ze stapt uit bed en loopt op haar tenen 
richting het raam.



Het raam is beslagen en mistig.
Voorzichtig veegt ze met de mouw van haar nachthemd

 over het beslagen raam.  

“Brrr… koud en nat.” 
Een rilling gaat door haar heen.

Met haar andere mouw veegt ze verder,
tot er droge plekken ontstaan. 

Ze knijpt haar ogen even dicht van opwinding. 
Dan buigt ze voorover naar het heldere glas
en staart naar een betoverende regenboog.



Rana’s gezicht straalt. 
“Ik vind je zo mooi!”

Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet.  
“7 kleuren”, telt ze op haar vingers. 

Haar ogen volgen de regenboog 
tot daar waar hij ophoudt. 

Dan draait ze om 
en loopt zachtjes terug naar bed.

 
Rana pakt haar kussen en klimt erop.



Als ze op haar knieën, op het kussen zit,  
kan ze de regenboog nog net zien.

 
Gapend geniet ze van het uitzicht. 

Plots ziet ze een schittering. 

Van links naar boven,
dan plopt de schittering uit de regenboog, 

en komt recht op haar raam af.

Het gaat zo snel, dat Rana haar ogen dichtknijpt. 
“Volgens mij droom ik nog?”


