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Op de vlUCh6

Hosse-Homme en Hieme verzamelden zoveel mogelijk
ervaren eekhoorns om zich heen en renden met de hele
groep het bos in, steeds op hun hoede voor de wolf.
Met hun kreten waarschuwden ze de ontelbare andere
dieren die net als zij aan de wolf ten prooi zouden kun-
nen vallen. Ze kwamen samen op een open plek, waar
Hosse-Homme zijn blik over de ongeruste gezichten
van fluithazen, wilde zwijnen, elanden en herten liet
gaan.

'We verkeren in groot gevaar,' riep hij buiten adem.
'Er is een wolf in de buurt. Mijn zoons hebben hem
gezien. Hij wilde ze opeten. Hij kwam achter ze aan,
dus nu weet hij waar ons dorp is. Hij is vlakbij, bij de

waterval.'

'Bij de waterval?' riep een fluithaas met hoge stem.
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wat doet hij hier? Waarom is hij niet in
wie...

,Hoe..
Wolvendal?

'Ollidat hij gewond 

zijn, misschien 

is,' zei Hosse-Homme. 

bij een rooftocht. 

'Hij 

Des 

moet

te

is hij voor ons. Zo'n makkelijke prooi vindt

hij niet gauw. Hij heeft ons zo te pakken.'

De fluithazen kropen dichter bij elkaar.

van de wilde zwij-wolf?' knorde een 

'Jullie lijn bang voor een gewonde wolf? Jullie zijn

klein en zien de wereld van onderaf. In jullie ogen is

groot en gevaarlijk. Een gewonde wolf stelt niets

Govoc)ll een jammerend hoopje vacht.'

Hosse410mme hapte naar lucht. 'Hij is niet alleen

ons gevaarlijk,' riep hij verontwaardigd. 'Misschien

hij weer op krachten. En met zijn gehuil lokt hij

<ïàks nog de hele roedel hierheen. Als er wolven naar

bos komen, gaat niet alleen ons dorp eraan. Ze kun-

jullie allemaal te grazen nemen!'

De herten briesten. 'Dat is waar,' loeide er een. 'Als

met veel zijn, halen ze iedereen neer. Ook ons.'

De herten kenden het Wolvendal goed. Ze hadden er

groot deel van hun familie verloren en waren naar

afgelegen bos getrokken in de hoop eindelijk ergens
i dig te zijn. 'Ze lokken ons in hinderlagen, scheiden

jongste en de zwakste dieren van de rest... Wolven
onze dood.'
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De woorden van de herten maakten nu ook de

wilde zwijnen onrustig. 'Vuil wolvengebroed!'

snoven ze geprikkeld. Ze ploegden met hun slag-
tanden in de grond en maakten zo de paniek alleen
maar groter.

'Wat moeten we doen?' vroeg een van de fluithazen

verschrikt.

'We vluchten en gaan op zoek naar andere holen.

Nog verder bij het Wolvendal vandaan,'

stelde zijn buurman voor.

'Nee ! ' riep Hosse-Homme. 'Niets

daarvan'. On$dorp is véél te groot:

We mo hem Verjagen, met z'n



211en! De orote dieren moeten ook meehelpen.'

Een enorm hert stampte het gras onder -zijn poten

'We hebben harde hoeven en Scherpe

We zullen die wolf eens wat laten voelen!' riep •hij op

bittere toon.'Hij zal nooit meer op ons jagen. Nooit

meer! 

'

Het instemmende geloei en gestamp van de elanden

tot diep in het bos te horen. Hikke kromp ineen

zijn schuilplaats tussen de varens aan de rand van de
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open plek. Hij had meteen al een vreselijk voorgevoel

gehad, maar wat hij nu allemaal hoorde was nog veel

erger dan hij ooit had kunnen denken.

Halsoverkop rende hij dieper het struikgewas in. Hij

moest Yaruk waarschuwen. Op de open plek nam het

lawaai alleen maar toe. Knorrend en fluitend voegden

de andere dieren zich bij het enorme kabaal van de

elanden en de herten.

Hikke rende nog harder. Takken zwiepten in zijn ge-

zicht, maar hij ploeterde struikelend verder door de

bladeren. Hij moest sneller zijn dan zij. Sneller dan de



woedende meute die op dit moment naar de
waterval stoof.

Hikke haalde zichzelf in. Zijn achterpoten vlo-

gen ver naar voren, tot voorbij zijn kop. Hij viel, rolde

door, nann een kortere route door brandnetels en den-
nennaaldbergen en snelde uiteindelijk de steenhelling

af.

'Yanik!' schreeuwde hij. 'Yaruk! Yaruk!'

Hijgend en doodsbang bereikte hij zijn vriend bij

'Je Illoet vluchten,' riep hij plompverloren.

tilde verbaasd zijn kop op. Hij begreep het niet.

7e NNillen je doden! Doden!'

'Wie? Wie wil me doden?'

'De herten en elanden, alle dieren in het bos.' Hikke

\vees naar de bosrand boven de waterval.

Yaruk kwam overeind. Maar in plaats van te rennen

voor zijn leven, klom hij op de keien voor de ingang

van het hol om iedereen die hem wilde uitdagen te

laten zien dat hij niet bang was.

'Rennen! Ga nou weg! Alsjeblieft!' smeekte Hikke.

Daar verscheen de meute al op de rand bij de wa-

terval. Damp sloeg van de zwetende lijven. De herten

steigerden toen ze Yaruk zagen. Hun zware geweien

sloegen krakend tegen elkaar en de wilde zwijnen
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denderden de steenhelling af zon-

der aan hun botten te denken.

Het was zinloos om het tegen deze

menigte op te nemen. Dat • moest zelfs Yaruk

inzien.

Hikke klom op de rug van de wolf en rukte en

sjorde aan zijn vacht. 'Rennen nou!' schreeuwde

'Kom op!'

En eindelijk begon Yaruk te rennen, de heuvel'âf,

de bergen in. 'We moeten naar het ravijn,' hijgde hij.

'Dat moeten we zien te halen.'

Maar met zijn ene zwakke poot was hij niet snel ge-

noeg. Hun voorsprong smolt als sneeuw voor de zon.

De razende meute, die achter hen door het struikgewas

stampte en met harde hoeven over de rotsen schraapte,

kwam steeds dichterbij.

Radeloos vuurde Hikke Yaruk aan. 'Sneller! Sneller!'

Ze hoorden hun achtervolgers al briesen en snuiven

voor ze bij het ravijn kwamen. Precies op de plek waar

Yaruk de dodensprong had gewaagd, bleven ze staan.
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Hier was de kloof steil en breed, maar het

Yaruk liep paniekerig heen en weer langs de

nnd. Als hij de sprong niet haalde, zou hij Hikke

Inee de diepte in sleuren...

Hij aarzelde te lang. Hikke keek om en zag een

muur van woest snuivende dieren op zich af
komen. Met een duik stond hij voor Yaruk,

en hij spreidde zijn a men alsof hij de meu-

te zo tegen kon houden.

'Doe hem geen kwaad!' schreeuwde hij.

'Wààààcht! !



De herten, elanden en wilde zwijnen plantten hun

hoeven in de grond, slipten door het zand en kwamen

vlak voor Hikke tot stilstand. Maar niet
vanwege hem. Het was het angstaan-

jagende ravijn dat de dieren ervan
weerhield om in blinde woede over

de wolf heen te walsen.

Hosse-Homme en Hieme klamp-

ten zich met grote ogen vast aan

het gewei van het voorste
hert. Toen het stof was

neergedaald, waren

zij de eersten die hun

zoon zagen staan.

'Hikke?' zei Hie-

me met overslaande

stem. 'Hikke? Wat...

wat doe jij hier in

vredesnaam?'
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Nu zagen ook de andere dieren de wild met zijn

voorpoten 
zwaaiende eekhoorn. 'Jullie mogen hem niet

doden! Niet doen alsjeblieft!' schreeuwde hij. 'Doe hem

geen 
Hij is mijn vriend! Mijn vriend!'

yaruk liet zijn tanden zien. Hij zag er helemaal niet

als een vriend. Met zijn kop laag bij de grond stond

hij dreigend achter Hikke.

De laatste fluithazen en eekhoorns, die het ravijn nu

pas bereikten, maakten meteen rechtsomkeert toen ze

hier, Hikke,' smeekte Hieme terwijl ze half

springend en half vallend via de hertenkop naar bene-

den kwalll. Ze schuifelde naar haar zoon toe tot ze niet

Nerder durfde. 'Vlug, Hikke! Kom hier!'

Maar Hikke verzette geen stap.

'Ga. Ga snel,' fluisterde Yaruk. 'Dan ben je veilig.'

'Nee,' zei Hikke. 'Ik laat je niet alleen.'

Het grootste hert liet woest zijn gewei zakken en
stormde op de wolf af. 'Aan de kant!' loeide hij.

Nog net op tijd sprong Hikke op Yaruks rug, en Yaruk

rende naar de rand van het ravijn en zette zich af
Voor de verbijsterde blikken van de andere dieren

vlogen ze samen over de afgrond. Het zag er niet naar
uit dat ze de overkant zouden halen. Yaruk maakte zich
zo lang mogelijk en strekte zijn poten zo ver als hij
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kon. Misschien was het de gedachte aan zijn vriend die
hem de kracht gaf om nog nét de rand onder zijn voet-
kussens te krijgen en zichzelf en Hikke in veiligheid te
brengen. Toen sloeg hij over de kop en rolden ze samen
door het stof tot ze allebei roerloos bleven liggen.

Toen de wolf na een tijdje opstond en zich over de
eekhoorn boog, werd het doodstil aan de andere kant
van het ravijn. Vol ongeloof zagen de dieren hoe hij
Hikke voorzichtig in zijn bek nam en naar een zachte

graspol bracht. Daar legde hij
hem neer, waarna hij het vuil
van zijn vacht likte en hem
met zijn snuit rechtop zette.

De eekhoorn zwaaide
een beetje op zijn pootjes

en wreef over zijn ogen en
kop. Toen sloeg hij, alsof het de

gewoonste zaak van de wereld

was, zijn pootjes om de snuit

van de wolf.
4 Hosse-Homme schudde

een paar keer krachtig zijn

hoofd. Hieme stond als ver-



..fd naast hem, alsof ze wachtte op het moment dat

de wolf zijn ware, wrede gezicht zou laten zien. Maar

dier likte Hikkes vacht zoals zij het zelf ook zou

het

hebben 
gedaan.

Uiteindelijk maakte ze zich strijdlustig lang. 'Geef

mijn zoon terug!' riep ze. 'En snel een beetje!'

Met een paar sprongen was Hikke bij de rand van het

'lk kom alleen samen met Yaruk!' schreeuwde
ravijn.

hij naar de overkant. 'Ik kom alleen als jullie hem geen

kwaad doen! Want hij is mijn vriend!'

Het hert dat met zijn wilde uitval bijna zelf in de af-

grond was gestort, deed een paar stappen achteruit. Wat

deze eekhoorn ook had met die wolf, hij vertrouwde

het zaakje niet.

'De NNOlf blijft daar,' sprak hij on-

Nerbiddelijk. 'Ik wil hem nooit

meer zien aan onze kant van het

raûjn.

Daarmee was het besluit

Met hooggehe-

ven hoofd keerde het

hert zich om naar zijn

roedel, en hun geza-

menlijke geloei galmde



door de lucht. Deze keer hadden ze het gevecht met de
wolf gewonnen. Langzaam en trots schreden ze terug
naar het bos.

De wilde zwijnen knorden nors, alsof ze niet goed
wisten wat ze ervan moesten vinden. Maar omdat de
herten het voor het zeggen hadden, bliezen ook zij de
aftocht. De elanden draafden er nadenkend achteraan.

Hieme kon niets anders doen dan hulpeloos toezien

hoe Hikke terugging naar de wolf, onder zijn Poten

kroop en er niet meer onder vandaan kwam.
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