


Er was eens
een verre vader.

En er was eens
t

een melsJe.





De vader stond hoog op de top van een berg,

Het meisje stond aan de voet ervan.

Wat ziet hij er geweldig uit, dacht ze,

en wat is het lang geleden.

Ze zwaaide met beide armen

en de vader zwaaide zomaal terug.

Blij en met grote passen

rende het meisje de berg op.

Nog één keer keek ze om

en wuifde naar haar moeder.

Toen rende ze verder.

Zonlicht stroomde over haar heen.



Ze kreeg een steen in haar schoen,

bleef een keer haken aan een stekelstruik'

Maar dat gaf allemaal niks.

Hijgend kwam ze aan bij de top.

Vol verwachting keek ze om zich heen.

Ze kon de vader nergens meer vinden.

Maar hé, daar hing een briefje.

Voor JOu.
a

Het briefje flaPPerde in de wind,

ze kon het nog net Pakken.

Het meisje glimlachte om de woorden,

en keek zoekend om zich heen.
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Daar, heel in de verte,

aan de rand van een meer,

zagze een stip.

Lachend ging ze verder,

denkend aan de spelletjes,

het zetje in de rug.

Met grote sprongen liep ze

langs het pad naar beneden

en holde de hele berg weer af.



De weg naar het meer was kronkelig,

ze zagniet wat er achter de volgende bocht lag,

en een seconde lang werd ze bang.

Bang voor de verzinsels om haar heen

en in haar hoofd,

voor de gedachten aan

niet en nooit en waarom dan.

Maar ze sprak tegen zichzelft

je kunt het wel, je vindt hem wel.

En het werd vanzelf een lied,

vrij en vrolijk,

een lied waarop ze kon staPPen:

je kunt het wel, je vindt hem wel.

Het lied dreef haar voort

naar de oever van het meer'







Aan de overkant stond de vader.

Hij stak een hand op naar haar

en ze voelde hoe haar hart een sprongetje maakte,

hoe licht ze plotseling werd

en hoe groot de honger was.

Ze zettehaar handen aan haar mond.

Popa!
Het schalde als een

feest over het water.



Snel sprong ze in een boot

en pakte de riemen beet.

Eerst lukte het niet,

de boot draaide als een tol

en ze werd er wanhop¡g van, en boos.

Zou hij deze keer wachten?

Na een poos werden haar slagen sterker,

en de wind gaf haar een duwtje in de rug.

Opgewekt zong ze haar lied over het water.

Je kunthetwel,
jevindthemwel.

ln het meer schitterde de zon.
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Toen ze eindelijk aan de overkant kwam,

keek ze verbaasd om zich heen.

Niemand.

Vermoeid streek ze het haar uit de ogen

en las de woorden en de tekens in het zand,

Voor JOll.
a
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Ze haalde de schouders op en ging zitten.

Uit haar rugzak pakte ze een boterham met kaas.

Die at ze aan de oever op.

Het smaakte heerlijk.

Ze keek uit over het water,

luisterde naar de geluiden van de vogels en de wind,

gooide een steentje of twee, drie,

telde de rimpelingen,

Even dacht ze'aan haar moeder,

niemand maakte zulke lekkere boterhammen als zij.

Uit het water sprong een vis op, zilverwit.

Kom op, zei ze tegen zichzefi,
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Ze sprong oP en lieP verder,

naal de rand van het woud,

dat donker was' en ondoordringbaar'

Het meisje stond stil,

ze twiifelde.

\Mild e zehierdoorheen?
.Was

h{ daar?

Ze vermande zich en drong het woud binnen'

De bomen vormden een dichte duisternis

en ze knipperde met haar ogen om de weg te vinden'

Geluiden ruisten in de struiken,

insecten vlogen tegen haar aan,

takken bleven haken.

7e dacht aan de lachjes en de grapjes

en baande zich verder een weg'









Maar het duurde veel te lang,

ze kreeg er genoeg van,

De takken die bleven haken,

de tekens die ze niet meer zag.

Het meisje bleef stilstaan,

moe,

klaar om terug te keren.

Hemelhoog boven haar

priemde het laatste licht door de blaadjes.

Opeens ving ze een glimp op van een huis.



Klein en gesloten lag het huis

verscholen tussen de bomen.

En meteen laaide de hoop weer in haar op,

dat ging vanzelf.

Verwoed baande ze zich een weg ernaartoe,

achter het raam zagze beweging.

Met schrammen op haar armen en benen,

met spinrag en takjes in haar haren

kwam ze hijgend aan,

klopte op de deur.

Het bleef donker in huis.

Toch had ze iets gezieû,

ze wist het zeker

hrj was thuis,

dat moestwel.
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Ze klopte nog eens, harder nu,

Doe open, dacht ze luid, doe toch open!

Met beide handen bonsde ze op de deur.

Of durf je niet misschien?

Vogels vlogen geschrokken op.

De deur bleef dicht.



Het meisje liet zich op de grond zakken,

en legde haar hoofd op haar knieën.

In de bomen suisde de wind

en de maan kwam op.

Ze dacht aan haar moeder

die altijd zorgde voor ontbijt en een warm bed,
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Geritsel vlakbij deed haar opkijken

en daar, vanonder de deur,

werd iets naar buiten geschoven,

een envelop, zo leek het wel,

wit oplichtend in het donker.

Haar hart flakkerde alweer,

Met trillende vingers maakte ze de brief open.

Haar ogen vlogen over de woorden

als vogels op zoek naar een nest.
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Daarna staarde het meisje lang voor zich uit.

Ze voelde hoe ze beven moest, net als toen,

en ook hoe moe ze was.

Ze pakte een potlood uit haar rugzak

en schreef een antwoord,

haastig, vastberaden.

Voor JOu.
a

Ze stopte het in de enveloP

en gooide die met een zwaai in het gras.

Toen pakte ze haar rugzak oP

en vertrok,

niet één keer keek ze om.
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Zonder haast en zonder aarzelen

liep ze de hele weg terug.

Ikkanhetwel,
hetluktmewel.
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Toen ze thuiskwam
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was ze groter geworden,

en ook een beetje sterker.

En? vroeg haar moeder.

lk heb hem niet gezien, zei het meisje,

maar dat geeft niet'

Nee, knikte de moeder, ik zie het.

En ze sloot het meisje in haar armen.
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