
Oom Coyote en de Bisonpizza

'Dat had je gedacht!' zei plotseling een stem.
'Wie zei dat?' vroeg de IJsbeer.
'Zei jij het niet?' vroeg ik.
'Ik niet,' zei de IJsbeer. 'Spikkel misschien?'
'Paarden praten niet!' zei ik. 'Dat weet elke idioot.'

'Ik zei het,' zei de vreemde stem.
De Reuze-IJsbeer keek overal, hoog en laag. 
'Wie ben je? Waarom kom je niet te voorschijn?' zei de IJsbeer, die het een beetje 
benauwd begon te krijgen.

Een kolossale, monsterlijke, afstotelijke, bloeddorstige Spleetsik met blauwe klauwen, 
gele ogen, zwarte vlekken, een moedervlekje op zijn linkerwang, een ontbrekende 
tand, een rode hoed en een blauwe oorbel kwam achter zestien bomen vandaan en 
gromde naar ons.

'Dat is niet erg beleefd,' zei de Reuze-IJsbeer. 
'Hoe zou jij het vinden als ik achter zestien bomen vandaan kwam en tegen je 
gromde?'
'Leuk,' zei de Spleetsik met zijn meest huiveringwekkende grijns. 
'Wou je soms met me worstelen?'
'Wie? Ik?' zei de IJsbeer, terwijl hij achteruitdeinsde. 
'Wacht even, daar schiet me iets te binnen. Er wordt vandaag in m'n ouwe buurt een 
bibliotheek geopend en ik wil me daar meteen laten inschrijven.'

'Je bent toch niet bang voor me, hè?' vroeg de Spleetsik.
'Wie? Ik?' zei de IJsbeer zenuwachtig. Hij was helemaal van de open plek af 
achteruitgedeinsd en bijna uit het zicht verdwenen in het diepe, duistere woud.
'Ik zal een boek over worstelen voor je lenen!' riep de IJsbeer en hij draaide zich om 
en zette het op een lopen. 
Er klonken enkele luide ploffen en dreunen, toen de IJsbeer, in zijn haast om weg te 
komen, enkele bomen raakte. 
Hij verlangde blijkbaar vreselijk naar die bibliotheek.

De Spleetsik lachte en sloeg zich op zes of zeven van zijn knieën van plezier. 
Toen draaide hij zich om en keek hij naar mij. 
'En jij daar? Ben jij ook niet bang?'

De Spleetsik toonde Spikkel en mij zijn meest huiveringwekkende grijns.
Net toen ik antwoord wilde geven viel Spikkel flauw. 
Goeie ouwe trouwe Spikkel. Heb ik al gezegd hoe kien Spikkel was?
Daar lag ik dan weer mijn benen onder trouwe Spikkel vandaan te trekken. 
Ik kon gewoon niet geloven dat Spikkel zo zwaar geworden was. 
Ik verging bijna van de pijn in mijn enkels.

Toen ik eindelijk op mijn benen stond keek ik de Spleetsik strak aan. 
De Reuze-IJsbeer mocht dan bang zijn voor de Spleetsik, trouwe Spikkel mocht dan 
bang zijn voor de Spleetsik — ik niet. 
Geen dapperder coyote doorkruiste ooit de diepten van het diepe, duistere woud. 

Heb ik jullie al verteld hoe absoluut onbevreesd ik ben?'...

. . .'Wie? Ik? Bang?' schamperde ik, en om hem te laten zien hoe min ik over hem 
dacht zwiepte ik heel dapper mijn coyotestaart in zijn gezicht.

'Ik ben bang voor niets en niemand.'

------------------------------------------------------



Dit boek, geschreven door de  Amerikaans Indiaanse schrijver Craig Strete was een 
van de lievelingsboeken van mijn vader.

Toen ik klein was las hij het aan me voor, in het grote hoge bed in de Jodenbreestraat. 

Alleen hadden we toen nog geen uitgave in het Nederlands, dus vertaalde hij het 
direct uit het Engels terwijl hij het voorlas. Wat een extra grappig effect had. Ik 
koester warme herinneringen hieraan.

Mijn vader en ik vonden dit een heel bijzonder boekje. Het heeft mij ook veel troost 
gegeven toen hij ziek was. 
Daarom wilde ik dit met jullie delen.
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