"De bloeiende roos"
Weekopdracht andere site, omschrijf een plant of een bloem

De bloeiende roos
Vol verwondering kijk ik naar haar. Ze is licht roze en is prachtig uitgekomen en bijna geheel tot volle bloei.
Ik heb nog wat foto's van dezelfde roos.
Niet eens zo lang geleden stond zij voorover gebogen. Het leek net of ze zich zo klein mogelijk maakte zodat ze niet opviel.
Daardoor maakte zij een geknakte indruk, maar deze roos is zo ontiegelijk sterk en heeft nooit opgegeven om haar geluk te
vinden.
Ik heb haar extra voeding gegeven in de vorm van liefde, zelfwaardering en trots.
De doornen waaraan ze zich dikwijls prikte zijn minder scherp geworden, zodat het litteken minder geraakt kan worden.
Langzaam maar zeker komt ze steeds meer tot bloei, vooral tijdens het schrijven voelt zij een wereld voor haar opengaan.
Het lijkt net of er steeds meer geel tussen het roze komt en dit de roos in zijn hoedanigheid verlicht.
Zelf denk ik dat dit de zon is, die volop op haar schijnt.
Ik koester en wieg haar dagelijks en zij is het belangrijkste in mijn leven.
Zonder haar zou ik niet kunnen leven, niet kunnen genieten en lachen om haar humor die haar leven dagelijks zeer waardevol en
aangenaam maakt.
Natuurlijk is water heel erg belangrijk. Het is dan ook niet voor niets dat zij zo dol op zwemmen is en dit ongeveer drie keer per
week doet, mits zij niet hoeft te werken.
Voor mij zie ik dus een prachtige roos, gehuld in zonneschijn en gekoesterd door het leven wat zij zelf gecreëerd heeft.
Ik heb een buitengewone bewondering voor haar, dat zij nu is, zoals zij daar fier en bloeiend staat, met de boodschap: Geef het
nooit op en zoek de liefde vooral in je zelf, zodat je kunt stralen, zoals deze prachtige bloeiende roos.
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