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door Henk van Dillen



Op een dag ontsnapt

een jongeman

de grote stad, terwijl er

een gevaarlijk virus

verspreid

waar veel mensen mee

besmet raken.

Hij verstopt

zich in een bos

met alleen 

een fiets en een tent.



De jongeman maakt

een wandeling,

langs grove dennenbomen

die hem vriendelijk aankijken en

“Wij zijn de bomen

en we zijn hier, 

we staan   gewoon

en dat weten we al!” 

vervolgens beginnen te zingen:



Als hij dichterbij komt

hoort hij

de blaadjes 

fluisteren met een zachte stem:

“Wij zijn de blaadjes

en we schudden in de wind,

dat is alles,

we komen en gaan,

groeien in groen, 

worden geel en vallen.”



Plotseling is er de stem van

een verwarde paddenstoel die

er zomaar wat woorden begint

uit te flappen!

“Ik ben de grote stinkzwam!”

schreeuwt het verwarde wezen

verontrustend klinkende stem:

“Ik zie eruit als een penis,

maar mijn hoofd wordt helemaal

opgegeten door mieren!

Help me! Help me!”

en vervolgt met een meer 



“Hou je mond!” 

zegt de boompuist.

“Ik ben hier helemaal donzig

en mediteer in stilte!”



“Nou, nou,”

zegt de kleverige koraalzwam

die op een stuk hout zit

en kijkt alsof ze iets heel 

belangrijks gaat zeggen.

Maar ze staart gewoon 

in de verte

en zegt niets!



“Ik ben de koningin van het bos!”

zegt de gewone fopzwam in haar

prachtige jurk. En door

een heel wereldse houding aan

te nemen (alleen God weet waar

en wanneer ze dat heeft geleerd), 

geeft ze haarzelf een veel

waardiger uiterlijk dan haar naam 

doet vermoeden. 

Plots fronst ze haar wenkbrauwen: 

“Weet je, je kunt mij opeten hè,”

haar gezicht vertrekt heel lief 

maar ook verdrietig

en ze kijkt dan

heel serieus,

“maar laat me je vertellen,

het zal je buik niet vullen!”



Een zwarte kever loopt het

gesprek binnen. Hij draait zijn

maar toch

een hele beleefde stem:

“Het spijt me dat ik jullie

lastig val 

maar heeft iemand iets te snacken 

voor mij?” 

hoofd en zegt met een hongerige blik



Maar iedereen negeert,

giechelend,

de arme kever, 

naar andere paddenstoelen

voor snacks.

dus gaat hij op zoek 



“En onthoud dit!” 

zegt de zon met een diepe stem,

ze staat al op het punt

te gaan slapen.

“Dit alles komt bij mij terug, 

gaat dan weer en komt weer terug,

gaat dan weer, 

en het kan me niet schelen,

ik blijf toch licht geven!”



“Ik ben vuur!”

zegt het vuur

terwijl het de geur 

van het brandende dennenhout in de

al donker geworden frisse lucht

blaast. “Ik blijf gewoon vuur

totdat er geen

hout meer is!

En welterusten dan!”

En met die laatste woorden maakt 

het vuur

een einde aan het verhaal.


