
Mijn zielsverdriet

Lieve Hans

Ik ben vandaag volgens mij helemaal aan het toelaten dat jij het niet wilt. Het doet 
verdriet. Laat ik dat nu pas toe? Dringt het nu pas tot me door dat je je er te tegen hebt 
verzet, omdat je niet wilt. Laat ik de hoop nu pas los?

Hoe vaak ik dat beeld voor me heb gezien, dat je in een vorig leven weg ging, steeds 
verder de heuvels in, niet omkijkend naar mij. Ik zie het niet meer....................... Wat ik 
nu zie, is dat je er bent, Hans en dat doet verdriet, heel diep verdriet, want je bent er, 
maar je wilt het niet, al voel ik nog altijd dat je iets speciaals voelt. Alleen is er geen maar 
meer, die me ergens nog naartoe kan trekken, naar een plek waar dit ooit wel zo mag zijn.
Je hebt de laatste maanden zoveel van jezelf laten zien en elk moment koester ik tot diep 
in mijn hart. Het zijn herinneringen.............. Het zijn altijd herinneringen. Geen hoop, de 
toekomst blijft zo onbeschreven zo zonder hoop. Ben je er dadelijk nog? Ik reik niet meer 
naar je, hoe graag ik dit ook doe, mijn hart vraagt....maar, het is aan jou, helemaal aan 
jou, of je mij dicht bij je wilt.

Het aards proeven van deze verbondenheid, die ik zo diep voel. Ik mag het niet 
vastpakken. Het is er en het is er de laatste tijd vaker geweest vanuit jou. Maar iedere 
keer weer opnieuw moet ik het laten, mijn handen los en jou vrij jouw weg van of naar 
me laten gaan. Geen draadje mag vast blijven, alles moet los zijn. Waar loop je naartoe, 
lieve Hans?

Hoe ver kan ik je nog loslaten? Kan mijn hart los komen van jou? Kan mijn ziel je laten 
gaan? Kan ze je weer los laten, zodat je haar niet meer ziet en zij jou ook niet meer. 

Ik voel dat ik bereid ben om je te laten gaan, als jij dat wilt, lieve Hans, zo ver als jij wilt 
gaan. Geen gemaar meer, wat jou tegen wil houden, ook al bloedt mijn hart, ook al kan ik 
niet stoppen met huilen. Mijn gemis en mijn verdriet mag geen excuus zijn, om je bij me 
te houden.

De tranen hebben al lang niet meer zo over mijn wangen gerold, het blijft stromen. En nu,
dit komt diep vanuit mijzelf. Geen echte aanleiding vanuit jou, die me nu dit zo diep laat 
voelen, dat ik je nergens meer mag vasthouden, niet meer stiekem een klein beetje hoop 
achterhouden. Stiekem verstoppend achter mijn rug, waar niemand het ziet, waar enkel ik
het vind. Niets meer, alleen ik met jou enkel daar waar jij wilt zijn. Geen hoop op morgen, 
op ooit. Ook geen verlies van hoop, maar blanco, een leeg blad. Schrijf ik dit blad in stilte, 
of schrijf je soms mee, enkel woorden, zinnen, verhalen, levens? Schrijf wat jij wenst, wat 
jij wilt, mijn blad is leeg nu. Ik zie wel of jij er ook zal zijn, maar ik schrijf mijn leven 
verder. Ik weet wat ik wil, wat jij wilt, mag jij nu in jouw woorden aan me tonen. Jouw 
woorden die zullen verschijnen of uit zullen blijven. Ik kan niet wachten, maar mijn geduld
is oneindig. Nu eindelijk is ze oneindig en juist daarom wacht ik niet meer. Ik heb geduld 
om ergens in mijn leven te zien, waar jij je bevindt. Ik vraag daarom niet meer om je hart 
te openen, om me toe te laten. Ik vraag je om je leven te leven, zo zoals jij dat doet. 
Daarom houd ik van jou en daarom laat ik je volledig daar zijn waar en wie jij bent. Dat is 
JIJ waar ik zo van houd!!!!

Geheel vrijwillig geef ik me over aan dit lege blad en morgen als de nieuwe dag verschijnt,
lees ik zelf wat mijn leven zal zijn. Ieder moment weer opnieuw, zonder eind. En daar 
waar jij bent, daar waar ik ben, koester ik je IN mij, iedere seconde, omdat jij er bent, 
daar waar jij wilt zijn.

Anna, 11/6/2014


