
De dieren besloten middenin het bos een feest te geven. Tegen

de somberheid, zeiden ze. Voor de krekel.

Iedereen kwam en bracht een cadeau voor de krekel mee, alsof

hij jarig was. Ze gaven hem vrolijke mutsen, dikke winterjassen,

feestelijke dingen die nergens voor dienden en nog veel meer.

De krekel zat in het midden achter een grote tafel. In zijn hoofd

zat het sombere gevoel op een ijzeren troon en schreeuwde

bevelen die onverstaanbaar waren.

‘Dank je wel, nijlpaard,’ mompelde de krekel. ‘Dank je wel, vlin-

der. Dank je wel, zwaan.’

Hij legde de cadeaus achter zich op de grond en leunde op de

tafel.

De beer had een taart meegebracht.

‘Het is een honingtaart, krekel. De lekkerste taart die ik kon

bedenken,’ zei hij. ‘Maar of jij hem lekker vindt weet ik natuurlijk

niet. Ik in elk geval wel.’

Hij zette de taart voor de krekel neer. De krekel knikte.

‘Of zal ik hem voor alle zekerheid zelf maar opeten?’ vroeg de

beer. ‘Dan eet er in elk geval één iemand wat hij lekker vindt.’ Hij

tilde de taart weer op en stopte hem in zijn mond.

De dieren waren heel vrolijk. Dat hadden ze afgesproken. Ze zon-

gen liederen over de zomer en over de maan en over het kabbe-

len van de rivier, en iedereen danste met iedereen: de mier met

de eekhoorn, de pad met de olifant, de giraffe met de reiger.

Het was een warme avond in de zomer. Sterren flonkerden aan

de hemel en de rivier glinsterde.

Af en toe ging er een gejuich op, zomaar, zonder reden.

De gloeiworm gloeide op een tak van de wilg en het vuurvliegje

danste met de vlinder onder de rozenstruik.

Wat een feest, dacht iedereen.

Later op de avond werd het nog vrolijker. De neushoorn wierp

het nijlpaard omhoog, de schildpad vergat zichzelf en holde in

het rond, en de slak giechelde, ging op zijn steeltjes staan en

probeerde zo te lopen. De walrus zei dat hij nog nooit zo uitbun-

dig was geweest. ‘Want dat ben ik toch?’ vroeg hij aan iedereen

en iedereen zei: ‘Ja, je bent heel uitbundig, walrus.’ De mol en

de aardworm trokken zich niets van het maanlicht aan en dans-

ten in de openlucht en de olifant klom in de nek van de giraffe,

viel met een klap op de grond en riep: ‘Dat telt niet!’

Er lachten dieren die niet wisten dat zij konden lachten en zelfs

de snoek en de karper zongen en sloegen elkaar met hun vinnen

op de rug.

Alleen de krekel zat stil op zijn stoel aan de tafel. Af en toe rolde

er een traan langs zijn wang. Maar niemand keek naar hem.

Hij trommelde langzaam op het tafelblad en keek naar zijn vin-

gers. Sombere vingers, dacht hij.

Hij liet zich van zijn stoel afglijden en bleef onder de tafel lig-

gen.

Toen kon niemand hem meer zien.
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Intermezzo

Is waanzin in taal te vatten? Moeilijk. Daarmee is het woord aan

dichters, de circusartiesten van het woord. In zijn ‘Verzamelde

gedichten’ beschreef Lucebert waanzin als volgt:

‘de waanzin tikt tikt tikt onder het haastige water

de waanzin is een patent gegarandeerd horloge

is een spitse en gepunte heer

hij balanceert op betonnen vedergewichten

transporteert zich van pro naar prae

en wat wil hij daar worden?...

een o zo zonneklaar hoogdravende kokhals

een brok paard in een lade

en weinig weinig wil hij meer

dan waken aan zijn vierkant cirkelvormig doodsbed’

Het tikken is de centrale metafoor voor de continue countdown

van tijd en waanzin.


