In het donker!

Inge Misschaert illustraties Stieven Van der Poorten
Het is muisstil in huis. Ik spits mijn oren,
maar hoor helemaal niets.
Iedereen is in een diepe slaap. Papa
snurkt zelfs een beetje. Ik giechel ervan,
het klinkt ook zo gek. Baloe jankt
zachtjes. Hij zit vast achter een kat aan
in zijn droom, denk ik. Ik draai me weer
om in mijn bed. Maar tevergeefs: ik doe
geen oog dicht. En dat is de schuld van
Marie, mijn zus.

In de klas leren we over nachtdieren.
Dat zijn dieren die alleen ’s nachts
leven, vertelde ik bij het avondeten.
Niets voor jou dus, lachte Marie.
Waarom niet? vroeg ik
verontwaardigd.
Je bent toch bang in het donker?
haalde mijn zus haar schouders op.
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Bang in het donker! Ik klem mijn
tanden op elkaar. Ik zal haar wel
eens laten zien dat ik niet bang ben
voor het donker. En ook niet voor
nachtdieren. Wat kunnen die me nu
maken? Vastberaden sla ik de dekens
terug en stap op de koude vloer. In mijn
gedachten zie ik de dieren waarover we
hebben geleerd: muizen, vleermuizen,
uilen. Helemaal niet zo eng, toch?
Ik ben zeker tien keer groter dan zij.
Ik gris mijn fototoestel van de kast.
Een foto zal Marie zeker overtuigen!
In de keuken jankt Baloe zachtjes.
Zacht aai ik hem over zijn kop.
Stil zijn, Baloe, fluister ik en ik sluip
op mijn tenen naar de keukendeur.
Zachtjes draai ik de sleutel om.
De klink knarst en piept. Het zweet
breekt me uit: straks hoort iemand me
nog en is al mijn moeite voor niets.
Ik sluip door de deur en loop de tuin in.
Huiverend ren ik over het gras.

Mijn handen zweten en bijna laat ik
de camera vallen. Ik laat me op de
tuinbank zakken en ril. Het huis lijkt
een donker spook tegen de inktblauwe
lucht. De bomen ruisen. Dat klinkt veel
enger ’s nachts dan overdag, denk ik.
Ik klem mijn handen om het fototoestel
en hoop dat er snel een beest komt.
Dan kan ik hier weg!
Maar dan hoor ik iets dat mijn bloed
doet stollen. Een angstige kreet
snijdt door de stilte. Mijn hart bonkt
hard. Had ik maar nooit naar Marie
geluisterd! Dan lag ik nu fijn in mijn
warme bed. Die nachtbeesten kunnen
me wat. Ik vertik het om hier nog
langer te blijven! Ik sluip over het gazon
naar huis terug. Net voor het huis schrik
ik me een hoedje. Daar is die kreet
weer! En ze komt van bij de buren!

Naast ons woont oude Mina. Ze heeft
wel tien katten en bakt altijd koekjes
voor mij en Marie. Zou er iets aan de
hand zijn met haar? Of is het een kat
die jankt? Of ... een inbreker misschien?
Ik slik. Het zweet staat in mijn nek.
Daar! Nog een kreet! Nu weet ik het
zeker: dit was geen dier, maar een
mens! Ik ren naar de houten schutting.
Dicht bij de struik zit een gat, waar ik
net tussen pas. Ik wurm me snel door
het gat. In het maanlicht zie ik een
gestalte op het gras liggen. Het is Mina!
Snel ren ik naar haar toe.
Mina, zeg ik. Ik ben het, Ben!
Wat is er gebeurd!
Oude Mina huilt zacht.
Ik ben zo blij dat je hier bent, jongen!
Ik ga hulp halen, zeg ik dan.
Ik kom zo terug.

In een mum van tijd heb ik papa uit zijn
bed gehaald. En nog geen half uurtje
later rijdt de ambulance met blauwe
zwaailichten de straat uit. Gelukkig
heeft Mina alleen haar enkel verstuikt.
Ze is zo weer de oude, knipoogde
de ambulancier.
Kom, zegt mama en ze geeft me
een duwtje. In je bed, jij.
Hoe wist jij eigenlijk dat oude Mina
gevallen was? vraagt papa fronsend.
Mijn hoofd wordt ineens erg warm.
Oh, lach ik zenuwachtig. Ik heb gewoon
superoren. En ik wist meteen dat die
kreet geen nachtdier was.
Mama stopt me onder. Ik ben blij dat
ik in mijn bed lig en gaap hard. Stiekem
ben ik nu heel blij dat Marie me had
uitgedaagd. Stel je voor dat oude Mina
daar de hele nacht had moeten liggen!

