
Uitzicht op woensdag 30 december 2020

Aaibaarheidsfactor 

Terug in de tijd  - ‘t was rond  2008 -
door ons huis schalden de stemmen van de Nederlandse groep K3 
het is ‘ Kusjesdag ‘.
met K3 zongen onze dochters mee  : 
Het is feest, door heel het land
Het is feest, kom geef me je hand
We gaan de wereld met een glimlach versieren
En we tellen samen af, 4 3 2 1
Want het is Kusjesdag, 

Kusjesdag 2020 –  we zouden ook willen aftellen 4 3 2 1 –  en dan…. kusjesdag
Als we iets gemist hebben in het bijna afgelopen jaar
zijn het omhelzingen, een troostende arm om een schouder , een handdruk, een zoen 

Je denkt dat het went
zoveel maanden zonder 
totdat je weer een omhelzing, een knuffel  krijgt
en je je ontroert voelt
ervaart dat lieve woorden wezenlijk zijn, maar niet voldoende 

We hadden ons laten testen
gedurende een aantal dagen 
weer wonend onder één dak
zo goed mogelijk alle regels nageleefd
en toen telden we af, mijn dochter en ik
4,3,2,1
het werd avond en morgen :
het was kusjes- of te wel knuffeldag 

Je denkt dat het went 
zoveel maanden zonder , 
totdat je het gewicht voelt van handen
op je schouder

Morgen : 31 december  –  we tellen de seconden af naar 12 uur  –  4 3 2 1 

2021 
moge het een jaar worden
waarbij de aaibaarheidsfactor 
in welke vorm dan ook
zonder gevaar voor een ieders gezondheid 
hoog mag zijn 
een jaar van openheid
waarin het onmogelijke weer mogelijk wordt. 

Van harte wens ik u/ jou een goede jaarwisseling, blijf gezond en graag tot ziens of  een andere vorm van 
contact in 2021

Warme groet 
Ruth

©  alle teksten en afbeeldingen: Ruth van der Waall
Niets hiervan mag op enigerlei wijze gepubliceerd en/of gedeeld


