Wat een prachtig weer!
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Op dit moment zit ik in de tuin, heerlijk in het zonnetje. Het is prachtig weer. Ik kan mijn
vaste schrijfplekje in onze achtertuin voor het eerst weer innemen. Zo gauw de
weersomstandigheden het toelaten verplaats ik mijn schrijfactiviteiten van binnen naar buiten.
Of het nu aan de locatie ligt of aan het zonnetje, mijn inspiratie en productiviteit schieten
omhoog. Het mooie weer heeft, zoals bij de meesten, een positieve invloed op mijn stemming
en daarbij op mijn schrijfcapaciteiten.
Afgelopen zaterdag hebben we nieuwe plantjes gehaald. Die staan inmiddels in de tuin en
zorgen voor een kleurrijk geheel. Het gras lijkt wel per uur te groeien en het wordt tijd om het
te maaien. De vruchtenstruiken en fruitbomen staan zitten vol blad en bloesem. De afgelopen
jaren had ik verschillende soorten groenten in de tuin maar dit jaar hou ik het bij fleurige
plantjes. Waarom? Gewoon omdat ik daar zin in heb.
De volgens zingen om het hardst. Ik ben niet zo’n kenner van alles wat er vliegt en fladdert
maar ik hoor duidelijk meerdere duiven, merels en spreeuwen. We hebben sowieso veel van
die fladderaars hier. Dat verbaast me wel eens aangezien de buurt wemelt van de katten.
Blijkbaar leiden die allemaal hun eigen leven en laten ze elkaar met rust. Misschien dagen de
vogels die spinnende haarballetjes op dit moment wel uit. Ik kan ze niet verstaan. U wel?
Ik probeer altijd alle geluiden te herkennen. Er is hier ergens in de buurt een verjaarspartijtje
en de kinderen laten uit volle borst weten dat ze aanwezig zijn. Een straat verderop is iemand
met een schuurmachine bezig en op de achtergrond hoor ik het vrijwel altijd aanwezige geraas
van de A12. Het is geen vervelend geluid. Het is dat ik me er nu op concentreer, anders merk
je het niet eens. Een van de kinderen op het partijtje heeft trouwens net verloren met een
spelletje of is gevallen, dat verschil kan ik niet helemaal horen. Hij huilt in ieder geval
hartverscheurend.
Heerlijk om eens een blog te schrijven die niet over politiek of psychologie gaat. Gewoon
eentje over het weer en de alledaagse dingen. Of heeft dat toch ook met psychologie te
maken? Is niet alles in ons leven met elkaar verweven? Ongetwijfeld maar dat kan me op dit
moment weinig schelen. Laat mij maar even lekker van het zonnetje genieten.

