"Hoog in de lucht"
Hoog in de lucht
Op een dag zoals vaak was ze aan het wandelen, ze kwam hem tegen en hij vroeg haar de weg. normaal
praat ze niet met vreemden. Ze heeft jong geleerd niet zo makkelijk iemand te vertrouwen. Ze keek hem
aan, het voelde vertrouwd en ze wees hem de weg.
Veel later kwam ze hem weer tegen, hij vroeg of hij met haar mee kon wandelen. Ze twijfelde of ze het
wilde. Ondertussen liep hij gewoon al mee. Wandelend keken ze naar de bomen; de blauwe lucht en
hoorden ze de vogels fluiten. En dan ineens voelde ze zijn hand in haar hand en het voelde weer
vertrouwd. Zo gingen ze elke dag samen wandelen; praten; filosoferen over het leven. Het vertrouwen
groeide en de wandelingen werden langer.
Op een dag zei hij: kom, vertrouw me. We gaan vanuit boven kijken hoe mooi het uitzicht daar beneden
is. Ze hield zich stevig aan hem vast en liet zich meevoeren, het was eng in het begin. Hoog in de
lucht voelde ze de warmte van de zon, werd blij en ze vloog met hem mee met haar ogen wijd open,
ze genoot van alles wat ze zag. Ze genoot het meest van het samenzijn, alsof ze één ziel waren. En zo
maakten ze lange vluchten.
Soms voelde ze zijn hand verslappen, ze keek hem dan vragend aan en hij hield haar weer steviger
vast….Ineens en onverwacht liet hij haar hand los en ze viel. Ze Viel van hoog en kwam hard op de grond
terecht. Hij keek naar haar en hij wist niet wat te doen. De klap was hard en de wond diep, hij liep gewoon
weg. Ze riep hem na en schreeuwde zelfs, hij keek weer even op, liep verder weg en verdween. Ze zag
hem niet meer, toen wist ze dat ze haar wond zelf moest verzorgen.
Het deed haar zeer, maar ze heeft ook jong geleerd om sterk te zijn. Dagelijks heeft ze haar wond verzorgd,
het is aan het genezen. Ze is zelfs weer begonnen met het wandelen.
Ze wist heel goed dat er een einde zou komen aan de vluchten hoog in de lucht, ze had alleen
graag gehoopt dat ze samen met hem hand in hand veilig de landing zou maken. Het uitzicht vanuit
boven was ontzettend mooi, ze glimlacht terugdenkend hieraan en wandelt vol liefde en vertrouwen verder.
Verlangend naar het gevoel van vrijheid van daarboven…hoog in de lucht, raakt ze vervuld van intense
liefde en ze vliegt!
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