Een eng beest!

Inge Misschaert illustraties Stieven Van der Poorten
Lena en Evelien liggen op hun rug
in het gras.
Wat wil je doen, Evelien? vraagt Lena,
een tikje ongeduldig. Stilzitten is echt
niets voor haar.
Evelien haalt haar schouders op.
Fietsen? stelt Lena voor. Of bloemen
plukken en een krans maken?
Dat mag vast niet, mompelt Evelien
loom.

Ik weet het, juicht Lena.
Laten we liedjes gaan zingen.
Met het computerspelletje!
Evelien kreeg het voor haar verjaardag.
Sindsdien kwelen Lena en zij regelmatig
de buurt bij elkaar. Evelien veert recht.
Singstar! Here I come! gilt ze hard.
Kijk, een spin, wijst Lena plots,
terwijl ze naar binnen lopen.
Waar? gilt Evelien. Ze draait rond als
een tol. Waar! Waar zit dat beest?

Op je arm, lacht Lena hoofdschuddend.
Evelien kijkt naar haar arm en ziet
de spin.
Help, een beest! krijst ze hard.
Haal het weg, Lena! Weg!
Lena giert het uit. Zo heeft ze Evelien
nog nooit gezien. Ze grijpt Eveliens arm
en veegt het spinnetje voorzichtig weg.
Is hij weg? vraagt Evelien met een
klein stemmetje.
Lena knikt. En dan proest ze het uit.
Je leek net een indiaan, hikt ze.
Hoe je daar hopte en sprong!
Evelien kijkt boos.
Ik haat spinnen, dat weet je toch?
Maar zo'n klein beestje, dat doet je
toch niets? lacht Lena.
Ga weg! gilt Evelien boos ineens.
Het spijt me, Evelien, zegt Lena zacht.
Ik wist niet dat je zo bang was.

Het is oké, lacht Evelien dan. Nu de
spin weg is, kan ze de wereld aan.
Singstar?
Het is al avond en Lena blijft logeren.
Na al dat zingen zijn de meisjes moe.
Slaapwel, meisjes! Met een knipoog
doet mama de deur op een kier.
Mag ik bij jou slapen? vraagt Lena lief.
Evelien schuift meteen op. Haar bed is
toch groot genoeg en met twee in één
bed is veel leuker. Dan kun je lekker
lang fluisteren, zonder dat iemand het
hoort.
Als ik in slaap val, moet je me knijpen,
fluistert Lena. Dan kunnen we langer
babbelen.
Maar Evelien hoort het al niet meer ...
Lena woelt in het bed.
Door de gordijnen ziet ze de maan.
Het is doodstil in huis. Lena zucht.
Ze kan niet slapen.

Krak! Wat is dat? Lena bevriest.
Wat hoort ze daar? De deur piept.
Alle haartjes op haar armen komen
recht. En dan hoort ze iets over de
vloer trippelen. Is het een muis? Een
eng beest? Lena trekt het laken naar
omhoog. Misschien is het een monster,
met hele scherpe klauwen? Ineens moet
ze aan de spin denken, waar Evelien
zo bang voor was. En ik lachte haar
gewoon uit, denkt Lena bang. Nu lacht
ze niet meer. Ze bibbert van angst. En
dan voelt ze plots een bons, bovenop
het bed van Evelien. En iets nats en
ruws likt haar hand.
Nu kan ze zich niet meer inhouden.
Ze brult het uit.
Help! Een monster! Een eng beest!
Het licht gaat aan en de deur gaat open.

De mama van Evelien komt bezorgd
naar haar toe.
Wat is er, Lena?
Evelien kijkt haar met grote ogen aan.
Lena bibbert nog steeds. Haar tanden
klapperen ervan.
Er zzat een bbbeest. Een eng bbbeest.
Miauw, klinkt het verontwaardigd.
Met de staart omhoog trippelt een poes
de kamer uit.
Het was Mona maar, lacht mama.
Die slaapt altijd op het bed. Ga nu maar
terug slapen allebei!
Evelien kijkt naar Lena. Die bibbert nog
wat na.
Gaat het een beetje? vraagt ze. Lena
kijkt naar Evelien. En dan proesten ze
het allebei uit.
Het was gewoon een eng beest, lachen
ze tegelijkertijd.

