
Ik ben

ik ben
ik ben
ik ben op ben

ik neem een pen
en pen een brief

dag ben
zeg ben 
weet jij waarom
ik zo verliefd ben
op jou ben

ik ben
ik ben zo raar
eens triest en dan
weer blij
en ben
zeg je me ook eens
ben jij soms ook
op mij?

 
van Sandrine Lambert



Naar de maan

kom maar mee
met mij
waarheen?
Naar de maan
nee daar kan je niet op staan

zit maar
zie maar
wuif maar blij

kom mee 
naar de maan
met mij

 

van Sandrine Lambert



Draak

op de markt kocht ik een draak
een hond, een kat of een konijn ...
maar draken zie je minder vaak

mijn spaargeld
moest ik eraan geven
maar een draak
heb je voor het leven

hij mag wel in de kleerkast slapen
mijn broer die weet dat nu al wel
maar papa niet en weet je wat?

Ik denk niet
dat ik het hem
vertel

 

van Sandrine Lambert



Zee

de zee
de Noordzee vol
met zout
de zee aan zand
zee met een boot
de zee
de Noordzee is
zo groot

ik bind de zee
vast
aan een touw
en geef die zee
die zee

aan jou

 van Sandrine Lambert

voorjou



De zon gaat
harder stralen
De zee kleurt
blauwer dan blauw
De wind danst
met de wolken
En dat allemaal
door jou!

van Fem



van Nicolasina Clement

altijd voor elkaar.

wij zijn er echt

jij en ik 

Jij bent mijn vriend

trouw en zonder maar

door dik en dun



Want een vriend is iemand

die ook bij je komt

als hij niets van je nodig heeft.

Vriendschap is iets waar je

niet één woord op kleeft.

 

 



Samen lachen. Samen huilen.
De wereld veroveren, 

en dan schuilen.
Weg van de wereld.

Even klein. 
Zo hoort vriendschap

echt te zijn.
van Lief Leven


