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De steen

De wind duwde.

De wind trok.

Het bamboe sloeg plat, stond dan weer rechtop.

Razend zwiepten de stengels in het rond, een bos vol  

driftige zwepen.

Ik-zwarte-steen lag tussen het bamboe.

Ik lag er al eeuwen, veilig verstopt.

Maar iets verderop in het rijstveld, schuilde Yoko.

Naast het dammetje, doodstil, in haar eentje.

Zandkorrels stoven over haar heen.

Na de eerste donderslag was Djaja gevlucht.

‘De vulkaan,’ riep hij, ‘ik zie rook, ik ruik vuur!’

Ik voelde nog geen hitte toen.

Ik rook alleen koele regen.

Maar Djaja rende weg zo snel hij kon.

Dat joch had kromme benen.

Hij vloog als een dronken kikker over het dammetje heen.

Yoko drukte zich tegen de grond.

Angstig keek ze omhoog langs de stam van de palmboom.

De lucht was pikzwart.

De kokosnoten klepperden tegen elkaar.

Zaten die grote knoeperds goed vast?

Het was aan het einde van de middag, maar het leek al nacht.

En toen schoot een bliksemstraal een barst in het zwart.



En nog een, en weer.

Een spinnenweb van licht in het duister.

Direct daarna een donderslag.

bhoemmm!

Kiezel-knetter-kneiterhard.

Alsof de vulkaan ontplofte.

Alles trilde.

Een slang glipte weg.

Droge aarde rolde mijn kant op.

Ik ben niet bang voor gedonder, maar Yoko gilde: 

‘Djajááá! 

Djaja, bange schijterd, waarom laat je mij hier alleen.’

Ze kreeg direct antwoord.

Niet van haar broer, maar van de volgende flits.

kabhoemmm!

De donder zat bijna aan de bliksem vast.

De aarde beefde.

En toen stortte de regen naar beneden.

Voor het eerst sinds maanden.

Het was alsof de lucht werd opengeritst.

Druppels zo groot – er brak een palmblad af. 

Een kokosnoot plofte vlak naast Yoko op de grond.

‘Djajá, help!

Djajááá...’

Ik ben keihard, maar die kreet deed me wel wat.

Yoko klonk wanhopig.

En toen...

Wéér zo’n lichtflits die alles verblindde.

En wéér zo’n enorme donderslag.

Dat was het laatste wat ik hoorde.
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Ineens schoot er een vuurbal over het rijstveld.

Een bliksembol, veel feller dan de zon.

Hij stuiterde hoog op, kwam recht op ons af,

raasde dwars door het bamboe heen.

Schroeiende hitte – een stekende pijn.

Ik knalde omhoog.

En toen viel ik. 

7



8


