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Tijd om naar huis te gaan
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Het zilvergrijze licht trekt en roept me.
Ik voel hoe mijn lichaam sneller wil dan mijn zeer vermoeide geest kan bijhouden. In deze
tweestrijd loop ik de dijk op, waar een snijdende kou me de adem beneemt. Maar niet alleen
de wind, ook het licht doet me de adem stokken. Wat een schoonheid, wat een wijdsheid, wat
een zegen!
Telkens weer verwonder ik me over de wereld aan de andere kant van de dijk, alsof ik in
niemandsland terecht komen, het einde van de wereld. Het lage, lege polderland overgoten
met de laatste zonnestralen van een koude winterdag. Op slag voel ik hoe mijn vermoeidheid
wegtrekt, terwijl ik me open voor het licht. Dat prachtige krachtige zilverlicht,. Ik stel me er
voor open en sta toe dat mét de kou ook het licht door mijn lichaam trekt. Eventjes maar, dan
huiver ik en besluit op een holletje de dijk weer af te rennen, terug naar de relatieve
beschutting.
Op de brug hou ik even mijn pas in, zie in de avondschemering de lange schaduwen van de
bomen op de weg. Mijn weg, het pad dat ik gelopen heb de voorbije drukke weken. Licht en
schaduw ja, zij beiden hebben me begeleid. Met name in de verhuisdrukte van mem, met alle
benodigde voorbereidingen.
Ik was niet te stoppen, wilde kennelijk zo graag iets van het verdriet en de spanning bij haar
wegnemen. Tevergeefs natuurlijk… Hoe dankbaar zij ook was, het verdriet, het gemis van
hait kunnen we niet bij haar wegnemen. En dat drukt, bedrukte ook mij. We hebben met z’n
allen een prachtig plekje voor haar ingericht, knus en veilig, maar toch… leeg en eenzaam als
je na 55 jaar alleen verder moet.
Ik kijk nog eens naar de bomen, de schaduw, de zachte golfslag in het water van de
poldersloot onder me en adem nog eens diep door. In de verte hoor ik de ganzen roepen.
Terwijl het licht nu snel uit de lucht trekt, vliegen zij in grote zwermen voorbij. Tijd om naar
huis te gaan….

De rust, de ruimte, de tijd om mijn eigen leven weer op orde te brengen
Dankbaar stap ik in mijn autootje, het is goed zo

