De dromenvanger
Inge Misschaert

A

yasha!
De kreet stijgt op als een vogel in
de lucht. Ik lig op mijn gewoonlijke
verstopplek en houd me zo stil als ik kan. Het
laatste wat ik wil, is dat Liwanu me vindt.
Ayasha! Ik bedoelde het niet zo! Stomme meid!
De kreet wordt luider, maar ik blijf liggen waar ik
lig. Ik knijp mijn lippen op elkaar. Wat Liwanu me
vandaag verteld heeft, cirkelt als gieren boven een
gedode bizon door mijn hoofd. Natuurlijk weet
ik dat hij loog. Daarom ben ik dan ook woedend
weggelopen. Ik bleef rennen en rennen, tot ik niet
meer kon. Zo ben ik hier beland, in de prairie, op
mijn favoriete plekje.

Ik sluit mijn ogen en geniet van de warme zon.
Het droge gras prikt in mijn rug. Ik wrik en wroet
tot ik een positie vind die me bevalt. En zo doezel
ik in slaap.
Pas tegen de avond word ik wakker. De lucht is
inktblauw, de zon is nog net te zien. Verschrikt
schiet ik overeind. Chief zal niet blij zijn als ik te
laat ben. Ik ben wel vaker te laat in het kamp.
De geesten zullen je vinden, waarschuwt hij me
dan. Maar ik ben niet bang voor de geesten.
Ik voel dat ik niet alleen ben en dan hoor ik een
paard licht briesen.
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Chief, zeg ik opgelucht en ik
spring overeind. Chief is mijn
vader niet, maar hij zorgt voor mij
en mijn broer, sinds onze ouders
er niet meer zijn.
Chief knielt voor me neer en
knuffelt me stevig.
Ik zou je een pak voor je broek
moeten geven, Ayasha, kleintje!
Ik schud mijn hoofd. Ik heet dan
wel kleintje, maar ik weet dat ik
ooit zal groeien. Wat Liwanu ook
mag zeggen.
Liwanu ...., begin ik, maar Chief
legt me met een handgebaar het
zwijgen op. Hij maakt een cirkel
op de grond en legt wat keien bij
elkaar. Daarbinnen maakt hij een
klein vuurtje. Uit een leren buidel
haalt hij wat droge koeken en
gedroogd buffelvlees. Ik rammel
ineens van de honger.
Ik zal je een verhaal vertellen,
Ayasha, begint hij, als we allebei
bij het vuur zitten. Toen ik net zo
klein was als jij, heeft mijn vader
het aan mij verteld. Hij zwijgt
even en kijkt naar de dansende
vlammetjes.
Heel lang geleden was er een
wijze man in ons volk, een groot
leider. In een visioen verscheen
de leraar in wijsheid in de vorm
van een spin. Hij vertelde de
wijze man veel wijsheden over
het leven en hoe dat verloopt,
zonder dat wij daar iets kunnen
aan veranderen. Terwijl hij
vertelde, weefde hij een web.
Hij vertelde verder over hoe
we jong zijn en rondspringen
als veulens die nog niet kunnen
rennen. Hoe we opgroeien
en de grootste, de slimste en
de beste willen worden. Hoe
we volwassen worden en
verantwoordelijkheden krijgen.
Hij vertelde ook hoe we oud
worden en tegelijk ook weer jong,
want voor oude mensen wordt
gezorgd alsof het kleine kinderen
zijn. Zo is de cirkel van het leven
rond.
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Chief blijft even stil en gaat dan verder.
De spin weefde nog altijd voort en vertelde
verder. In elke fase van het leven zijn er krachten
die ons proberen te sturen. Er zijn goede en
slechte krachten. Die sturen ons in de goede of de
slechte richting. Het is belangrijk om heel goed te
luisteren naar die krachten en het juiste te doen.
De man was klaar met spreken en ook met weven.
In het midden van het web zat een groot gat. De
spin gaf het web aan de wijze man. Hij vertelde
dat het een volmaakte cirkel was, maar er zat een
gat in. Dat web moest de wijze man gebruiken om

mensen te helpen en goed te leven. Als hij goed
luisterde naar de Geest, dan zouden alle slechte
ideeën in het gat verdwijnen en bleven alleen de
goede over.
Chief haalt een dromenvanger uit zijn buidel en
laat die voor mijn neus bungelen. Het is een mooie
witte cirkel, met een ingenieus web van lijntjes in
het midden. In het web kan je de omtrekken van
een vlinder zien.
Mooi! zeg ik bewonderend.
Hij is voor jou, kleintje, glimlacht Chief. Je broer
Liwanu heeft hem voor je gemaakt.
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Ik hap naar adem en laat de dromenvanger in het
gras vallen.
Neem hem, beveelt Chief. Hij is je broer en hij
heeft begrepen dat hij een slecht idee niet door
het gat heeft gegooid.
Ik buig mijn hoofd. Mijn vingers spelen met de
dromenvanger. Hij is veel te mooi om weg te
gooien.
Chiefs stem verzacht. Ayasha, jij hebt de ogen van
je moeder en de snelheid van je vader. Dat ziet
iedereen in onze stam. Liwanu heeft de neus van
je vader, mijn vriend.
Hij glimlacht. Mogen hun zielen rusten.
Hij legt een hand op mijn schouder. Kom nu mee
naar het kamp, kleintje, het is al laat.
In mijn tipi lig ik nog een hele tijd te woelen. De
wereld is een plek om veel over na te denken. Is
het echt zo simpel? De slechte ideeën door het
gat gooien? Maar hoe weet je dan dat een idee
slecht is? Of goed? Met een hoofd vol dromen viel
ik uiteindelijk in slaap.
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De volgende dag leert Chief me hoe ik een
dromenvanger moet maken. Ik oefen net zo lang
tot hij perfect is. In het midden van het web heb ik
een brullende beer geweven.
Ik loop naar de tipi van mijn broer en geef hem de
dromenvanger.
Zodat je nooit meer een slecht idee laat
ontsnappen, lach ik en ik geef hem een stomp
tegen zijn arm.
Hij stompt terug.
Je wordt groot, Ayasha. Onze ouders zouden
trots op je zijn.

