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Diep in de Schotse graslanden zijn we alle besef van tijd verloren. Is het nog 
oktober, of is november al aangebroken? Al wat we zeker weten is dat we met 
zijn tweeën zijn in dit grote huis, dat moeilijk te verwarmen is maar o zo knus. 
Het is half vijf in de ochtend, te laat om nu nog te gaan slapen. Zonsopgang 
komt eraan. Ik herinner me de wilde avond van gisteren, die tot in de vroege 
uurtjes doorging. Ik voel me goed en wacht op de streling van de rijzende zon, 
die met haar stralen mijn huid zal beroeren. En dan zie ik haar… Ze is gekleed 
in een sportbeha in zacht katoen en een shortje, verborgen onder een dikke 
cardigan. Op haar blote voeten komt ze van de trap. Ik ruik de geur van hete 
koffie. Eén slok, en de dag kan beginnen. 
 
Samen genieten we van het ochtendgloren. Elke zonsopgang is uniek. Ik leef op 
mijn eigen ritme, en trek een wollen trui in okerkleur met brede kabels aan 
over mijn vertrouwde hoodie, helemaal klaar om zoals elke morgen het leven 
met veel enthousiasme te omarmen. Ik voel het bloed door mijn aderen 
stromen. Kom hier zonnestralen, ik laat jullie niet ontsnappen. Ze rent voor 
mij uit, haast zwevend over de weide. Haar zachte, warme corduroyjurk is 
bijna net zo groen als het grasland waar ze over loopt. Ze sleept haar lange 
jeansjas onbezorgd achter zich aan. Ik haal haar in, draai haar beschermend in 
het rond. De wind speelt door onze haren, we voelen ons vederlicht gelukkig. 
Verloren lopen in dit bedauwde weidse graslandschap met zijn donkere 
wolkenlucht doet onze harten sneller slaan, als op de maat van totale 
zorgeloosheid… Hoeveel lagen kleding we ook dragen, we voelen ons bevrijd. 
Een gevoel dat nog wordt versterkt door onze lichtblauwe of paarse coltrui en 
de beige regenjas over onze schouders, die ons één doen voelen met het land. 
Er kan ons niets gebeuren! We dromen luidop van de 24 uur die gaan 
verstrijken, en kijken tegelijk al smachtend uit naar iedere opwindende minuut 
die erop zal volgen. 
 
Ik sluit mijn ogen, heel eventjes maar. Het is al over middernacht. Ik let niet 
langer op de tijd, waarom zou ik? Ik leef in het hier en nu, en lig languit in mijn 
zachtrode canapé, gekleed in een ‘very British’ plaidmantel met ceintuur, die 
mijn naakte bovenlijf bedekt. Ik sla één been over de rugleuning, en streel met 
mijn hand over mijn ribfluwelen pantalon, die even donkergrijs van kleur is als 
de as in de haard. 
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Ik grinnik vrolijk mee met het gelach dat rond mij opklinkt. 
We zijn een man en een vrouw, de toekomst behoort ons toe. 
Het is alweer half vijf in de ochtend . De zon komt op, waarom zouden we gaan 
slapen? We plukken hem, die dag! 
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