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Daar zit toch iets, in dat stevig staan. Er is van alles gaande in me. De dingen die me diep 
zouden moeten raken, zoals ons gesprek, brengen me rust. De dingen die mijn hart 
zouden moeten verlichten, zoals zijn diepe oogcontact maandag, geven opeens immense 
onrust en verdriet. Ik begrijp mezelf niet meer. Ik herken mezelf niet. Ik lijk wel in 
tegenovergestelde richting te reageren.

Zojuist keek hij me weer op een vriendelijke, lieve manier aan. Ik zag zelfs een tikkeltje 
betrokkenheid, maar mijn gevoel was afgeschermd. En dan merk ik weer, dat ik weer in 
tegenovergestelde richting reageer. Ik kan weer niet ontvangen wat hij me geeft. Ik weer 
het weer af, schakel mijn gevoel uit, terwijl zijn blik toch echt wel iets deed met mij.

Wat is goed en waar ga ik naar toe? Ik blijf staan, waar ik normaal lijk te vluchten en ik 
vlucht waar ik normaal zo stevig sta. Ik lijk nu wel weg te rennen als hij contact met me 
maakt, als ik ergens betrokkenheid, of welke vorm van liefde van hem voel uitkomen. Wie 
heeft mij zo door elkaar gerammeld? Deed ik dat zelf? En wanneer, waarom?

Waarom kan ik oppervlakkig, vriendelijk contact nu zo goed ontvangen, terwijl ik daar in 
het verleden zo'n moeite mee had, want ik kon daarin zijn ware essentie niet voelen. In 
januari merkte ik voor het eerst, dat ik toch zijn ware essentie zag, als hij contact met me 
maakte op een oppervlakkigere manier. Ik was daar toen blij mee, want het deed me niet 
meer zo weglopen voor deze houding. Waarom voelt een nee van hem nu zo rustig en 
waarom ga ik onderuit als ik de diepte wel van hem voel uitkomen. Waarom reageer ik 
daarop alsof hij me zou hebben verlaten? Waarom heb ik bij het nee van hem een gevoel 
van verbondenheid? Kan iemand dit uitleggen. Mijn hoofd ziet geen logica. Mijn gevoel 
zegt dat het goed is....

Moet ik dit volgen, of is dit de weg die me van mezelf afvoert? Is dit een uiting van dicht 
bij mezelf zijn en niet dicht bij Hans? Maar zou dat in één klap zo kunnen veranderen? En 
dat terwijl ik nog altijd hetzelfde voor hem voel? Of durf ik dat niet meer toe te laten, 
omdat hij het niet wil? Toch kan ik mijn liefde voor hem voelen en koesteren, al merk ik 
wel dat ik me daar niet te diep meer in durf te wagen. Maar ik laat het wel toe in die mate
dat ik in het nu kan blijven, het nu, waar hij het niet wil. 

Het lijkt wel alsof de paradox die ik nu heb te leven, de polen in mij heeft doen wisselen. 
Alsof de min pool opeens plus is en andersom. Wat doet dat? Waar loop ik naartoe? Ik 
loop en ik loop zeker verder. Dit is hoe het nu gaat en ik lijk geen andere weg te zien, dus 
loop ik verder. Maar ik lijk nu in een wereld te leven, waar de maan me daglicht brengt en 
de zon de schemering doet oplichten. De wereld waar eb me doet verdrinken en vloed me 
prachtige schelpen tentoonspreid. Zal ik schelpen durven rapen tijdens vloed? Zal ik me 
warmen in het maanlicht? Misschien brengt dat me wel iets heel vernieuwends....

Ik zou mijn naam als afsluiting in tegenovergestelde richting kunnen schrijven, maar ik 
blijf dan toch Anna. Is het dat? Verandert er in essentie niets aan mij als ik de polen 
anders ervaar. Blijf ik toch mezelf, maar verandert enkel het perspectief? Ik weet het niet. 
Het voelt vreemd en ik zal wel moeten avonturen waar ik naartoe ga.
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