VENNESLA – MED ÅPNE SANSER

En speilblank vannflate.. Den inneholder alt… Den gir oss mystikken. Hva skjuler seg under? Den
gir oss ro til sinns. Man kan bare sitte og se utover, nyte den blanke vannflaten og la dens ro
smitte over. Forventning…. Har vi fiskestanga med kan den skjule storauren og gi oss vårt livs
fiskeopplevelse. Er det en varm sommerdag kan man hoppe i og kjøle seg ned litt. Selv en
sommernatt kan man la seg gli lydløst ned i vannet for så å ta noen rolige svømmetak utover. Ikke
noe plasking. Vi må ikke forstyrre andefamilien. Beveren som er ute på matauk må også få gjøre
sitt uforstyrret.
Folk i urbane strøk flyr
beina av seg til og fra
psykologen sin. I junaiten
er det verre enn noe sted.
Der virker det som man
ikke er helt normal hvis
man ikke har sin ukentlige
terapitime. Vi finner ofte
terapi nok i å sitte ved et
slikt vann, skue utover og
kjenne roen senke seg.
Hvis ikke det er
skogbrannfare kan vi ha
med kaffilars og lage oss
kaffi på et lite bål. Nesten
like bra, men bare nesten,
er det å helle seg en kopp
fra medbrakt thermos.
Men vokt dere i
skumringstimen…..
Den tiden da småfuglene
begynner å finne ro for
natten. Når de setter seg
til på ei grein tett inntil
stammen, og det gradvis
blir færre og færre av
dem som synger inntil det
blir helt stille. Ikke bøy
deg ut over den
speilblanke vannflaten da.
Det er i den tiden Nøkken
lurer i dypet.. Han bruker
din forfengelighet imot
deg. Det er akkurat da,
når du speiler deg i
vannet i det dunkle lyset, at han kommer. Han trekker deg ned i vannet og stjeler sjelen din.
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