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heeft

geluk

Door José Mangelsdorf-Bartelink

Bzzzzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzzzzzz, wat een
hard geluid! Spike, een piepklein spinnetje, is opeens klaarwakker! Dit geluid heeft hij eerder gehoord. Het betekent

GEVAAR! Maar waarom ook al weer? Muisstil zit hij in het
hoekje van de kamer, bij het raam, aan het plafond.
Dit is zijn lievelingsplek. Hij vindt het hier heerlijk! Hier
is het lekker warm, lekker donker en hijzelf kan alles
goed zien. Maar nu, nu dat harde geluid klinkt,
nu is hij BANG! Hij is ontzettend BANG. Hij
durft nauwelijks adem te halen. Hij
maakt zich zo klein als
maar kan.
En hij denkt na.
“Hoe was het ook al weer?”,
denkt hij. “Waarom ben ik
bang?” Diepe denkrimpels verschijnen er in zijn spinnenkoppie. Hij denkt en
hij denkt en hij denkt en hij denkt...... En dan
opeens........, ja! Hij weet het weer! De vorige keer
waarop hij dat geluid hoorde, was opeens zijn vriendje verdwenen. Héél even was hij toen weggeweest. Hij was langs de
lange spinnendraad naar beneden gegleden. Hij was naar de
tafel gewandeld die midden in de kamer staat. Hij was langs de
tafelpoot omhoog geklommen naar de onderkant van het
tafelblad. Daar had hij even gezeten. En toen had hij dat
harde geluid gehoord: bzzzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzzzzz,
bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
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Toen het geluid verdwenen was was hij weer naar boven geklommen naar de andere spinnen. Maar toen hij boven kwam was zijn
vriendje er niet meer. Overal heeft hij gezocht, maar zijn vriendje
was weg. Zomaar verdwenen! En dat moet wel gekomen zijn
door dat lawaai!
Nu is Spike dus bang. En hij denkt nog steeds
na. Al is dat best wel moeilijk, nadenken
als je bang bent. Wat moet hij doen?
Móet hij wel iets doen? Intussen
komt het geluid steeds dichterbij.
Bzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzz,
bzzzzzzzzzzzzzzz.
O wat is Spike bang! Hij trilt als
een rietje. Hij bibbert van angst.
Hij bibbert zó hard dat hij zich niet
goed meer vast kan houden, daar
in het hoekje bij het raam aan het
plafond. En dan............. BOEM! Spike
valt zomaar op de grond. Gelukkig ligt daar
zachte vloerbedekking. En spinnen vallen nooit zo
hard, anders waren Spike’s pootjes misschien allemaal wel
gebroken geweest.
Maar ze zijn nog heel, alle acht! En ze zitten allemaal nog aan zijn lijf. Spike rent weg, zo hard zijn pootjes hem kunnen dragen. WEG! Zomaar WEG!
Ver WEG! Heel ver WEG! Hij heeft geen idee waarheen, totdat hij opeens een tafelpoot ziet. Hij rent er naartoe, klimt er gauw langs omhoog en verstopt
zich dan tegen de onderkant van het tafelblad. Nu zit hij op precies hetzelfde plekje als de vorige keer toen dat geluid klonk. Bzzzzzzzzzzzzzzz,
bzzzzzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Hij blijft zo stil mogelijk zitten, ook al bibbert hij nog steeds van angst. “NEE, niet vallen”, zo zegt hij tegen zichzelf. “Goed vasthouden nu. Stil blijven zitten en toch ook een beetje ademhalen.........” En dan stopt het geluid. Spike hoort niets meer. Het is stil, helemaal stil. Nog heel lang zit hij aan de onderkant
van het tafelblad. Pas als het ‘s avonds helemaal donker is komt hij er onderuit.
Voorzichtig loopt hij dan naar de hoek
van de kamer bij het raam. De spinnendraad is weg. Maar dat is
niet erg. Hij maakt wel weer
een nieuwe. Spike klimt
langs de muur omhoog.
En even later zit hij
weer in het hoekje
aan het plafond.
Zijn lievelingsplekje.
Hier blijft hij lekker
zitten. Hier is het
lekker warm, lekker
donker. En er klinkt
geen enkel geluid. Hé, hé,
gelukkig. Alles is weer goed!
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