Draken bestaan

Over een kleine draak, de bloemetjes
en de draken in ons huis
—

lief. Net als mensen eigenlijk. Je moet weten wat je aan ze
hebt. Als ik dan weer een bloemetje uit de klauwen van een
kwaaie Vuurstaart heb gered, denk ik wel eens: gelukkig besloot mama om een draak te krijgen en geen zesde bloemetje.
Als je ooit een draak ontmoet, lees dan gewoon mijn boek.

Toen ik geboren werd, was er niemand die echt goed keek.

Ik beschrijf er precies in welke draken ik al heb ontmoet en

‘Nog een bloemetje,’ zuchtte papa. Hij keerde terug naar zijn

wat je moet doen als je er eentje ontdekt. Ik vertel je welke

ovens.

je kunt vertrouwen en welke je beter uit de weg kunt gaan.

Oma had het veel te druk met zorgen voor mijn zussen,

Ik zal er ook tekeningen in maken. Zo weet je perfect welke

de vijf andere bloemetjes. En mama, die was drie dagen te

draak je voor je hebt en wat je moet doen om er vanaf te

uitgeput om ook maar iets anders te doen dan in een bed lig-

komen. Alleen van de Dikke Bultrug weet ik het nog niet.

gen. Bevallen van een draak is behoorlijk uitputtend.

Die heb ik in de tuin van oma Paradijs gezien en ik ben hem

De bloemetjes waren nog veel kleiner en deden niets anders dan

nog aan het bestuderen. Maar die krijg ik ook nog wel klein.

over hun eigen voeten struikelen. Zo gaat dat met bloemetjes.

Door mijn drakenavonturen krijg ik vaak gedoe. Vooral met

Daar lag ik dan. Een kersverse draak. Draken worden hele-

papa. En af en toe met mama. Maar dat houdt me niet tegen

maal niet uit mensen geboren, zul je vast zeggen. Je schudt je

om draken op te speuren en weg te jagen. Dit is mijn gezin,

hoofd en je denkt: je kunt nog meer verzinnen.

zie je. Ik heb lang nagedacht over waarom ik hier ben terecht-

Maar geloof me: draken bestaan. En ze zijn overal. Ik ken

gekomen. Toen ik hier een tijdje was, begreep ik het. Mijn

er genoeg, dat zul je wel zien. Ze zijn niet allemaal even

gezin is erg lief. De bloemetjes kunnen soms lastig doen. Ze
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behandelen me alsof ik een ettertje ben. Weten zij veel. Maar
het allerbelangrijkste is: ze hebben geen verstand van draken.
Ze zijn weerloos. Daarom ben ik hier. Om ze te helpen.
Vuurstaarten
Vuurstaarten zijn de akeligste draken die er bestaan, al zijn ze niet
groot. Ze zijn juist klein en gedrongen. Toch zijn ze beresterk. Met
één houw van hun klauw meppen ze je hoofd eraf. Ze zijn wel snel
af te leiden en dan ben je gered, want ze zijn erg vergeetachtig. Ze
voeden zich voornamelijk met mensen en het liefst zetten ze hun
tanden in kinderen. Of ze het op jongens of meisjes hebben gemunt,
weet ik niet. Hier zijn alleen maar de bloemetjes en een draak (ik).
Je leidt ze het best af door hun staart in brand te steken. Dan moeten
ze snel op zoek naar een plas water. Het duurt minstens een week
voor ze weer kunnen vliegen, want ze hebben hun staart nodig voor
het evenwicht. Tegen die tijd zijn ze hun prooi allang vergeten.
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Uit een ei

Over drakeneieren, een Zweedse Bruine
en twintig liter bedorven slagroom
—

Om dat te kunnen, moet je onzichtbaar worden. En je moet
goed kunnen sluipen. Zo weet ik precies waar de krakende
treden van onze trap zitten. Nummer één, zes, zeven en dertien kraken als de pest. De rest niet.
Zo hoorde ik het gesprek tussen mijn ouders, waardoor ik

Draken komen uit een ei. Niet zomaar een ei uit de koelkast

zeker weet dat ik een draak ben.

of uit het kippenhok. Draken komen uit reusachtige drakeneieren. Ze zijn niet rond en ook niet ovaal, maar iets

‘Waar haalt dat jong het toch vandaan,’ zuchtte papa.

daartussenin. Ze zijn hard, maar niet zo hard als steen. Er

‘Felix?’ vroeg mama, hoewel ze natuurlijk allang wist dat

moet namelijk nog zuurstof doorheen kunnen, anders sterft

papa het over mij had. Er waren verder helemaal geen jon-

de kleine draak.

gens in huis, alleen maar bloemetjes. Tenzij je alle draken

Ik weet niet wanneer ik uit mijn ei ben gekomen. Ik denk

meetelt. Al ben ik daar niet zeker van. Het is erg moeilijk om

wel eens dat ik ben omgewisseld bij mijn geboorte. Mis-

te achterhalen of een draak een mannetje of een vrouwtje

schien ben ik als ei gestolen. Dat zou best kunnen.

is. Je weet het alleen zeker als er een jong bij is. Of als je de

Omdat ik erg goede oren heb, hoef ik zelfs mijn oor niet

draak van dichtbij kunt bekijken, wat een mens maar zelden

tegen de deur te leggen om alles te horen. Ik zit op de trap

lukt. En de Roze Kopstaarten lijken zo erg op elkaar, dat ik

en spits mijn oren. Dat doen draken nu eenmaal. De leukste

nog altijd niet weet hoeveel het er precies zijn. Maar ze ka-

dingen om te horen, zijn dingen die niet voor je oren be-

kelen zo erg, dat het vast meisjes zijn.

stemd zijn. Echt, daar moet je naar op zoek.

‘Die is vast ergens uit een ei gekropen,’ bromde papa. ‘Deugt
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nergens voor. Weet je wat hij vandaag weer voor elkaar kreeg?’

wachtte niet op antwoord. Dat doet hij nooit. ‘Hij zette de

Toen vertelde papa het verhaal van de grote koelkast in de

zwabber in de deuropening van de koelkast. En hij liet de

werkplaats. Het is zo’n grote, waar je kunt inlopen. Ik moest

deur openstaan! Alweer! Twintig liter slagroom bedorven.’

de vloer schoonmaken en de slagroom in de koelkast zetten.

Dat laatste gilde hij zo hard, dat ik bijna van de trap afdon-

‘Simpele taken toch?’ Papa sprak steeds harder. Het klonk

derde. Gelukkig kon ik me aan de leuning vastgrijpen, voor

als schreeuwen. Papa schreeuwt vaak. Hij is een beetje doof.

ik op tree dertien belandde.

Dat komt door het kabaal van de machines en de ovens. Het

Wat papa niet weet, is dat er in die koelkast een Zweedse

is vast niet gezond om je hele leven in een bakkerij te wer-

Bruine woont. Die houden erg van de kou. En van muziek. Af

ken. Meestal staat er ook nog harde muziek op. Klassieke

en toe moet ik de deur op een kier zetten, want van binnenuit

muziek, met veel trompetten en violen. Of opera. Het ver-

krijg je ze niet open. Ook draken moeten naar het toilet.

jaagt de draken uit onze tuin, dat wel. Behalve de Zweedse

Ik wist genoeg. Ik kwam dus uit een ei. Ik was een draak. Ik

Bruine, die houdt er geloof ik wel van.

sloop terug naar mijn kamer.

Mama zei niets. Misschien had ze stiekem haar oordopjes

De deur van de koelruimte zet ik elke week een keertje

weer ingedaan. Ze zegt dat ze dat doet omdat de bloemetjes

open. Want drakenpoep stinkt verschrikkelijk. Het gedoe

altijd zo hard gillen. En omdat ik zoveel lawaai maak. Ik

met papa neem ik er graag bij. De bedorven slagroom delen

vecht vaak met draken. Volgens mij doet ze het ook omdat

de kippen zusterlijk met de Roze Kopstaarten, die sinds vo-

papa zo hard brult. Soms is er bij ons thuis zoveel kabaal, dat

rig jaar in de tuin wonen.

de buren met een bezemsteel op de muur slaan.
‘Maar weet je wat dat jong deed?’ brulde papa verder. Hij
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De Zweedse Bruine
Komt oorspronkelijk uit het Hoge Noorden. Door zijn enorme rug
met een dikke vetlaag houdt hij niet van warmte. Je vindt hem voornamelijk in koele ruimtes of buiten, wanneer het vriest. De Zweedse
Bruine is niet zo groot en nogal dik. Zijn kop lijkt wat op die van
een trol. Hij lijkt een beetje op een klein, oud mannetje met vleugels.
Hij houdt erg van zoetigheid, melk en room. Maar hij vreet ook
kleine dieren zoals kippen, katten en honden. Houd het schaaltje
melk van je kat dus maar in de gaten. En de kat ook …
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