HERFST
Dag herfst,
Je bent er weer. Welkom.
Wat ben je mooi, herfst. Met je kleuren en je zon.
Wat ruik je lekker, herfst, vooral als ik mijn ogen dicht doe.
En wat voel je fijn op mijn huid, herfst, in de ochtend anders dan in de avond.
Wat klink je mooi, met zacht vallende bladeren, wind door bomen en verdwaalde vogels.
Zullen we vrienden zijn, herfst?
Dat ik je bewonder wanneer je weer van kleur bent veranderd en dat ik dan zeg hoe mooi ik je vind?
Dat ik met sjaal en trui en handschoen toch nog een beetje warmte voel in je zon?
Dat je er bent als het stormt in mijn onderbuik?
Dat jij dan zo hard waait dat het stil wordt vanbinnen?
Zul je je regen op mijn gezicht laten vallen, zodat ik voel dat ik leef?
En zul je, als ik huil, nog harder regenen zodat tranen zich met regendruppels mengen en alles zacht wordt?
En als ik iets van sip of neerslachtig of verdrietig ben of van die dingen waar nog geen woorden voor zijn, dat je dan met je
harde wind door m'n haren waait?
Wanneer ik blij ben, mag ik dan dansen in je regenplassen?
Mag ik dan grinniken en gniffelen, om het leven en om mezelf?
Mag ik boos op je worden als de wereld niet klopt, gewoon omdat herfst soms het makkelijkst is om boos op te zijn?
Mag ik schreeuwen, tegen de storm in, zodat alleen jij me hoort?
Wanneer de bomen kaal worden en ik me verloren voel, vertel je me dan dat het goed is?
Vertel je me dan dat bomen hun blaadjes moeten verliezen om ruimte te maken voor nieuwe bloesem?
Vertel je me dan dat de natuur de kunst van het loslaten oneindig veel beter begrijpt dan de mens?
En dat wij dat heus wel kunnen afkijken, dat van die natuur en dat loslaten, net als vroeger spieken op school?
Wil je me af en toe vertellen dat het goed komt, lieve herfst, en dat het uiteindelijk altijd weer winter en lente en zomer
wordt?
Zul je me eraan herinneren dat ik 'verwondering' het mooiste woord vind?
En zul je me eraan herinneren dat soms een slapende kat op de tuintafel in de herfstzon, precies genoeg is?
Laten we vrienden worden, herfst.
Ik vind je mooi.

