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wee jaar geleden is het begonnen. Vanaf
het moment dat ik goed kon lezen, zat ik
voortdurend met mijn neus in een boek.
Mijn broer Marco begreep er niets van. Hij botste
een voetbal tegen mijn hoofd en mopperde dat ik
niet normaal was. Lezen buiten school, wie deed
dat nu? Waarom ging ik niet gewoon mee een
balletje trappen? Mams mopperde dat ik mijn ogen
verpestte en gaf me karweitjes om me van mijn
boeken weg te halen. Pa rolde gewoon met zijn
ogen. Maar hun plannetjes lukten niet: ik las en
lees nog altijd erg veel, meestal met een zaklamp
onder mijn laken. Weinig kans dat er dan rampen
gebeuren. Tenzij ik de zaklamp vergeet uit te
knippen en mijn matras in brand zou vliegen.
Ik bedoel, het kan.
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Tijdens al dat lezen ontdekte ik een tekstje over
de wet van Murphy. Ken je die wet? Die zegt

dat alles wat ook maar fout kan lopen, ooit echt
fout loopt. Toen begreep ik het: alles wat ik fout
deed, leek nu geen toeval meer. En het maakte me
bang, want met die wet van Murphy zal ook in de
toekomst alles nog fout lopen. En daarom durfde
ik niets meer. Tot ik Murphy ontmoette.
Toen de grote vakantie voorbij was en we weer
naar school moesten, zakte de moed me in de
schoenen. Ik had namelijk een Groot Probleem:
ik durfde niets. Werkelijk niets. Ik durfde niet te
fietsen, niet over de bok te springen, niet aan het
bord te komen, niet mee te voetballen, niet in
het zwembad te springen, niet ... Ik stelde me de
vreselijkste rampen voor en ik verstarde alsof ik
een pilaar was. Het was vreselijk en het werd elke
dag een beetje erger. Voorbeelden genoeg. Het
ergste was toen ik niet meer in de douche durfde
en mams me met de tuinslang achterna zat.
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Ik zag vreselijk tegen school op. Het is niet dat ik
er niet heen wil, maar als ik begin na te denken,
dan durf ik niet meer. Ik schrapte 1 september op
de kalender en deed alsof die dag niet bestond.
Maar hij kwam toch.
Het was nog geen acht uur en mams zat met een
boos gezicht achter het stuur. Af en toe vloekte
ze binnensmonds, ik hoopte maar dat de andere
chauffeurs haar niet konden horen. Ze was boos
op mij, dat wist ik. Omdat ik niet met de fiets
wilde vanochtend.
‘Ik durf niet’, zei ik koppig en ik dacht aan Murphy
met zijn wet, die overal op de loer lag.
Tien minuten later stond ik voor het schoolhek
en keek de wegscheurende auto na.
‘Volgende keer ga je te voet, hoor!’ had ze
gemopperd.
Ik hoopte maar dat ze niet te snel reed en een
ongeluk kreeg. Daar kon mijn vader makkelijk
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een hartaanval van krijgen en dan moesten mijn
broer en ik naar een weeshuis. Dat kon, toch?
‘Stop!’ riep ik plots streng tegen mijn gedachten.
Maar de jongen die voor mij op het zebrapad liep,
stopte zo abrupt dat ik tegen hem aan botste.
‘Riep je mij?’ vroeg hij, zomaar, midden op straat.
Mijn hart bonkte, ik dacht aan Murphy en trok
hem ruw aan zijn arm op het voetpad. Een auto
scheurde rakelings langs ons heen.
‘Ben je gek geworden!’ riep ik, mijn hart bonkte
nog harder. In mijn hoofd zag ik het beeld van
die jongen en mij, op het zebrapad en onder het
bloed.
De jongen keek me niet-begrijpend aan.
‘Zomaar op straat blijven staan is
levensgevaarlijk’, preekte ik. Oké, dan klonk ik
maar als mijn moeder.
De jongen haalde zijn schouders op.
‘Er is toch niets gebeurd?’
‘Maar er had toch van alles kunnen gebeuren’,
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hield ik aan.
‘Daar heb jij dan mooi een stokje voor gestoken’,
grijnsde hij. ‘Hoe heet je?’
‘Magnus’, mompelde ik. In mijn hoofd klonk het
liedje dat mijn klasgenoten soms zongen: Magnus
durft niet, Magnus durft niet. Om gek van te
worden.
‘Murphy’, zei de jongen.
Ik struikelde over een boekentas, maar viel net
niet. Murphy?
Hij heette echt Murphy. Stomverbaasd liet ik me
door hem op sleeptouw nemen. Nog nooit was
ik zo blij geweest met een nieuweling in mijn klas.
Hij trok zich niets aan van de pogingen van de
anderen om hem bij het plaagliedje te betrekken.
‘Ik ken hem pas, wat weet ik daar nou van?’ zei hij
simpelweg.
Murphy werd mijn beste vriend. Hij liep elke dag
met me mee naar school. Tot ik me op een dag
versliep en zonder na te denken paniekerig naar
mijn fiets rende.
Met bonkend hart reed ik naar school, maar er
gebeurde niets. Helemaal niets. En toen, die keer
in de turnles, toen we allemaal op onze beurt
moesten wachten om over de bok te springen,
toen vertelde Murphy me net een grappig verhaal
over zijn goudvissen die uit de kom waren

gesprongen. En toen was het mijn beurt. Voor ik
het wist duwde Murphy me in de richting van de
bok.
‘Hop!’ lachte hij en ik sprong.
Op een dag stond ik zelfs te voetballen met mijn
broer Marco en zijn vrienden op het pleintje
achter ons huis. Murphy stond aan de kant en
floot een deuntje.
Het leek een beetje op dat wat mijn klasgenoten
vroeger zongen. Hij grijnsde en stak zijn duim op.
De bal rolde naar mij toe. Mijn hart maakte een
sprongetje.
‘Naar mij, Magnus!’ gilde Marco.
Ik trapte, een beetje scheef, maar Marco ving
de bal met de punt van zijn voet. Opgelucht
zag ik hoe hij even later een doelpunt scoorde.
Misschien doe ik dat ook nog wel eens. Of
misschien ook niet. Soms duikt dat kleine
stemmetje in mijn hoofd nog even op. ‘Durf je
niet’, fluistert het plagend.
Ik durf nog lang niet alles. Maar één ding heeft
mijn vriend Murphy mij geleerd. Toegeven dat je
iets nog niet durft, daar is ook moed voor nodig.

Je kunt dit verhaal beluisteren op
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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