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ls je een mier platdrukt, komen
alle andere mieren je bijten!’ zegt
Kotoko lachend. Mama Aka knikt
instemmend. Ze voegt eraan toe: ‘Jengi* zal
ervoor zorgen dat goede geesten over je waken.
Pas als je de buik van het woud verlaat, zul je
een man worden.’
Ik kijk omhoog, naar de toppen van de
boomkruinen. De nacht is gevallen, snel en
geruisloos. Plots ziet het woud er helemaal
anders uit. Het gaat open, het ademt.

Van Hee

Het vult zich met geluiden die weerkaatsen en
elkaar overstemmen. Het woud wordt wakker.
Het moment om afscheid te nemen, is gekomen.
Ik moet de stam verlaten om man te worden. En
daarvoor moet ik, Esimba de kleine danser, een
heel bijzondere opdracht opdracht vervullen…
‘Ga!’ zegt Kotoko. ‘En keer niet terug voor je de
Reuzen-van-As gevonden hebt. Als het geesten
zijn, dans dan. Dans en verjaag ze! Dat hun
zwarte toverkunsten zich nooit tegen ons keren.

Zijn het wezens van vlees en bloed, schenk hun
dan vertrouwen. Vertel hun over de geheimen
van Jengi … Ze zullen het begrijpen, want alle
schepsels zijn goed. Ga, Esimba!’
De trommen roffelen, mijn broers en zussen
zingen. Ik keer hun de rug toe. Dansend verlaat
ik de kampplaats. Met een klein hartje ga ik
de nacht in, getroost door het gesjirp van de
krekels. Ik moet de Reuzen vinden. En daarom
moet ik weg uit het woud …
* De geest van het woud bij de pygmeeën.

* De geest van het woud bij de pygmeeën.
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Ik loop in de maneschijn. Op de grond wordt
mijn schaduw langer bij elke stap. Ik voel de
mulle bosgrond onder mijn blote voeten. Ik
hoor de bladeren ritselen. Ik ruik de frisse adem
van de bomen. Het woud palmt me helemaal
in. Met duizend ogen staart het me aan. Ik hoor
stemmen, een beetje bang, dan weer opgewekt,
af en toe verscheurend. Het woud omringt me,
omarmt me, drukt me tegen zich aan, zuigt me
rauw op en verteert me … Ik heb geen naam
meer. Zoals alle dieren die hier wonen, hoor ik bij
het woud …
Ik bén het woud.
Met mijn boog op mijn rug loop ik geruisloos
tussen de bomen. Ik eet wat het woud me
toestopt: wortels, mieren en rupsen. Soms
ook honing die ik oogst in de toppen van grote
bomen. Ik weet waar water te vinden is. Als
de zon zich achter de grote bomen verbergt,
bouw ik een hut van soepele stengels en
bladeren. Ik maak vuur met een stokje, een touw
en een hoopje takjes.
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Kotoko heeft me vaak verteld over geesten
die door het woud spoken. Maar alleen de
voorouders van mijn voorouders hebben die ooit
gezien …
De wereld verandert. Wat mijn volk vandaag
doet beven, is de Reus-van-As, een monster met
een onverzadigbare honger.
Dagenlang loop ik verder. Tot ik op een dag bij
het einde van de wereld kom: de zoom van het
woud. Daar krijg ik een vreselijke schok. Ik geloof
mijn ogen en mijn oren niet. Ik hoor het woud
kreunen. De bomen huilen!
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Plots doet een enorm gekraak mijn hart stilstaan.
Met een luide schreeuw valt een enorme boom
languit in het stof. Reutelend volgt er een tweede.
Twee andere liggen al op de grond. Ze strekken
hun grote, stevige takken naar mij uit.
De Reuzen maken het woud kapot!
Ik sta verstomd. Ik huiver. Ik kan niet meer
op mijn benen staan. Maar ik moet sterk zijn,
nadenken, iets dóén! Ik krabbel weer overeind,
haal diep adem en loop in de richting van de
Reuzen. Ze zijn groter dan ik, maar minder groot
dan ik had gedacht. Hun gezichten zitten vol stof
van hout en as. Het zijn mensen zoals ik.
Ze begrijpen het niet, zeg ik tegen mezelf. Ik
moet het hun uitleggen. Ik ken hun taal niet, ze
stoten geluiden uit die ik niet begrijp. En dus
begin ik te dansen. En het oorverdovende kabaal
van de Reuzen verstomt. Ze komen naar me toe
en kijken naar me. Sommigen lachen. Anderen
klappen in de handen. En ik dans, ik dans en ik
roep Jengi aan.
Ik zal ze meenemen in het woud, hen aan de
dieren voorstellen, hun het zuchten van de bomen
laten horen. Ik moet vertrouwen hebben.
‘De kikker drinkt niet al het water op van de poel
waarin hij leeft,’ zou de wijze Kotoko zeggen. En
Mama Aka zou eraan toevoegen: ‘Waarom ben
je bang, Esimba? Mensen zijn toch slimmer dan
kikkers …’
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Hulp nodig bij het lezen van dit
verhaal? Je kunt het beluisteren op
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.

