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Cees had het beest jarenlang
rnet veel liefde geknuffeld,
totdat het ECHT geworden was.
We vertelden rond het bed
rnet het konijn in onze handen,
dat het zà ook met Cees gegaan was
in al die jaren.
Ook hij was kaler geworden,
had veel verloren.
Maar Cees wist,
dat dat allemaal niet geeft,
als je maar ECHT geworden bent.
lan de tedere handen
uan zijn vriend en van Creet
zagik,
hoe ECHT hij voor hen geworden was.
Zo vertelden wij elkaar
iret verhaal van het konijn,
,dat ook het verhaal van Cees was.
En zo liet Cees ons
met zijn konijn
'needromen over
een andere wereld,
riraar pas leven is

als je tot ECHTHEID
tekomen bent.
rt'e wisten het zeker
aar rond dat bed,

datje veel kunt verliezen
:m je leven,
nnar dat echt leven
niet afhangt van hoe je bent,
-maar dat het iets is

nat je aan een ander
runt laten gebeuren,
arls je van hem houdt,
IHT van hem houdt.
En dat gaat nooit verloren.
Dat wisten wij zeker
rond dat grote bed.
En 'ons prulleke'zou
eÍ\íoor zorgenl
dat wij dat nooit meer
aouden vergeten.


