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10
pol is verliefd

roe zit op een tak.
ze zingt een lied.
van roe koe roe koe.
ze zingt heel zacht.

pol zit in de zon.
hij luistert naar roe.
zijn hart bonst.
en in zijn buik dansen vlinders.
want pol is verliefd,
heel erg verliefd op roe.

pol bijt op zijn lip.
hij moet het haar zeggen.
maar hoe?

dan weet hij het!
hij plukt een bloem
en klimt in de boom.

heel hoog zit hij nu.
op de tak naast roe.
die kijkt verrast.
een mol in een boom!
dat zie je niet elke dag.



roe koe roe koe.
dat zingt roe.
ze lacht naar pol.
wat doe jij hier?
zo hoog in een boom?
ben je niet bang?

pol bloost.
euh … ik … ik …
een beetje wel.
maar ik …
hij stottert.
dit is een bloem voor jou,
fluistert hij dan.

o, wat lief van je!
koert roe.
ze geeft pol een zoen.
en steekt de bloem in haar bek.
zo blijven ze zitten.
de mol en de duif.
zij aan zij op een tak.

dan zingt pol zijn lied.
van liefste roe.
aai luf joe!
ik zie je zo graag!

roes oogjes blinken.
ach pol, wat mooi!
wat lief van jou.
dat vergeet ik nooit.
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11
De mol

Dit ben ik

1 vacht
De vacht op mijn rug is glad en zacht.
Mijn haar is heel kort en zwart.
Van vocht of kou heb ik geen last.
Daar zorgt mijn vacht voor.

2 graafhand
Mijn voorpoot is een graafhand.
Ik heb er twee.
Aan die poot zit een scherpe teen en ook een duim.
Het is net een schep.
Zo graaf ik een gang.

3 snuit
Mijn snuit is spits en ruikt heel goed.
Op mijn snuit zit een snorhaar.
Met dat haar voel ik.
Het snorhaar wijst me de weg.

4 oog
Denk je dat ik blind ben?
Dat is niet zo.
Ik ben niet blind, maar zie slecht.
Mijn oog is heel klein.
Mijn vacht zit ervoor.

5 staart
Mijn staart is klein.
Hij staat recht omhoog.
Als er boven mij iets is,
voelt mijn staart dat.

➊

➋➌

➍

➎
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Vraag maar raak!

Wat maakt je blij?
Ik voel me thuis in de grond.
Daar zoek ik mijn voer,
daar maak ik mijn nest.
Een vriend hoef ik niet,
ik leef het liefst alleen.

Wat vind je niet leuk?
De kat, de vos en de uil vind ik niet leuk.
Ze bijten me dood.

Wat eet je graag?
Ik ben dol op wormen.
Ook een slak lust ik wel.
Af en toe eet ik een muis.

Hoe ben je als kind?
Met wat mos en gras maakt mama een nest.
Dat nest is in de grond.
Als kind ben ik blind en kaal.
Ik drink melk bij mijn mama.
Dus ben ik een zoogdier.
Twee maanden zorgt mama voor mij.
Daarna ga ik alleen op tocht.

Weetje
Ik leef in de grond.
Maar bij nood, zwem en duik ik in het rond.
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12
Vos en Haas

Eerlijk delen
Haas staat in de keuken.
Ze doet meel in een kom.
Ze zet de boter op het aanrecht.

'Zeg Haas', zegt Vos dan.
'Ik vind het eigenlijk ook.'
'Wat vind je?' vraagt Haas een beetje bits.
'Dat van Pluim.
Wat ze zegt over die koekjes.
Ze heeft gelijk.
Jouw koekjes zijn altijd zo klef', zegt Vos luid.

'Klef?

Klef!'

Haas is woest.
De tranen springen in haar ogen.
Ze rukt haar schort los en gooit hem naar Vos.
'Bak dan zelf maar koekjes!' gilt ze.
Met een knal gooit ze de deur achter zich dicht.

Op het aanrecht staat de kom met meel.
Het pakje boter ligt ernaast.
Maar wat heb je nog meer nodig om koekjes te bakken?

Melk? Zout? Suiker?

Nootjes en chocola?

Eieren en kaas?

Of moet er iets anders doorheen?
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'Het kookboek!' valt het Vos opeens in.
'In het kookboek staat vast een recept voor koekjes.'

Vos kijkt bij de K van Koekjes.
Hij vindt het meteen.

- vijf eetlepels meel
- één volle eetlepel bruine suiker
- een snufje kaneel
- een halve lepel koude boter
- een theelepel honing

'Zo moeilijk kan het niet zijn', mompelt Vos.

'Als Haas het kan, dan kan ik het ook.

Gewoon doen wat in het boek staat.

Kinderspel.'

Vos bindt de schort voor.
Hij haalt diep adem en begint.
Hij doet de suiker bij het meel.
Het gaat best.
Nu de kaneel nog.
En daarna de boter.
Eerst snijdt Vos de boter in kleine stukjes.
Hij gooit de stukjes één voor één bij het meel.
Dan roert hij alles met een houten lepel door elkaar.
Het wordt een dikke brij.
'Zou het al naar koek smaken?' vraagt Vos zich af.
Hij proeft een hapje.

Mmm! Lekker!

'Verdeel in stukjes zo groot
als een noot', leest Vos.
Hij krabt zich op zijn kop.
Een sliert deeg blijft plakken aan zijn oor.
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