Denk aan Xantemieke in de zon,
Toen ze nog goed rennen kon.
Denk aan de fijne momenten met haar op school,
Voor vele kinderen was ze een groot idool.
Ik weet het doet je nu zoveel pijn,
Omdat ze niet meer bij je kan zijn.
Ook Sproet loopt nu wat verloren,
Zoekt troost bij je als nooit tevoren.
De pijn, het verdriet duurt lang
Maar Monique wees niet bang.
Er komt een dag dat je trots en fier zal zijn,
Dat Xantemieke 9 Jaar jou hond mocht zijn.
Sterkte, Ann

X antemieke was haar naam
A lles werd voor haar gedaan door haar baasje Monique
N iets kwam zij tekort,aandacht,knuffels,liefde,...
T ranen zullen nog vaak je ogen vullen
E r zullen nog veel mooie herinneringen aan haar zijn
M aar vergeten doen we Xanti dan ook nooit
I neens is ze moeten heengaan
E n laat ons hopen dat ze daar haar verdiende rust mag vinden
K ort,veel te kort is Xanti bij Monique mogen zijn
E n Sproet is zijn grote voorbeeld kwijt.

Afscheidsbrief
Als ik straks oud ben, ziek en zwak
en pijn verjaagt de slaap.
Als onrust neemt van mij bezit
doe dan wat onvermijdelijk is
en laat me gaan
de laatste goede daad.

*****
Beslis voor mij
en wees niet laf.
Past eigenliefde bij
de vriendschap die ik gaf
of uitstel tot het beter past
bij een verloren strijd?

*****
Ik ben niet bang
tijdens de laatste gang.
Jij loopt niet weg
jij kijkt me aan
noemt me bij mijn liefste naam
en houdt me stevig vast.

*****
Vandaag voor het laatst
groet ik je met mijn hondenstaart.
Wat jij liet doen
deed jij voor mij
je hebt me nog meer pijn bespaard
voor zinloos lijden, mij bespaard.

*****
Een zwaar besluit?
-Neen, huil nu niet
een wijs besluit
dat werd gegrond
op een oud en uniek verbond:
jij bent mijn baas, en ik jou hond.

De hond, je trouwe vriend,

Een hond is niet zomaar een beest,
Maar een trouwe vriend die je pijn geneest

Hij staat er voor jou in goed en kwaad
Hij is er altijd , hij is steeds paraat!

Heb je verdriet hij biedt je steeds kracht
Om je weer op te beuren zodat je weer lacht

Kom je thuis, hij wacht je op
Is er iets niet pluis, dan loopt hij voorop

Dus behandel hem zoals hij verdient,
Zelfs als er niemand is…is en blijft hij je trouwe vriend!

