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VOS EN HAAS

dit is vos en dit is haas

vos is dik.

‘nee!’

‘ja!
vos, je eet te veel.’

‘dat weet ik wel.’

maar vos eet nog meer.

dit is wat vos eet:

een hap kaas
en een kom pap
en een pot room
en een moot vis
en ook nog een noot
en een peer
met heel veel sap.
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hap! hap! mmmmm!
vos is zo dik! zo dik!
maar vos wil nog meer.

‘geef, haas! geef!’

‘nee, vos.
op is op.
de kom is leeg
en de pot is leeg.
wat wil je dan?’

‘ik wil... ik wil...
ik wil haas!!’

‘ben je gek?’

‘dat was voor de mop.’



SOEP

vos wil soep.

‘kook soep, haas!

kook heel veel soep!’

‘ik doe het niet, vos.
ik zit net.
en ik doe een dut.
ga weg!’

vos is heel boos.

‘ik hoef je soep niet!
ik kook wel!’

hoe maak je soep?
dat weet vos niet.

‘ik pak dat boek.
dan lees ik hoe het moet.’
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nu is vos net een dief.
haas ziet hem niet.
het boek van haas is heel dik.

zó kook je soep:

raap hout voor het vuur

maak vuur voor de pan

zoek een pan voor de soep

dit moet in de pan: 
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een ui, zout, een kip.

‘kip? er is geen kip.’

vos is sip.

geen kip? dan ook geen soep!

‘toe, vos!
pak dan wat kool.
kool is pas puik!’

‘kool moet ik niet!
dat is geen voer voor een vos.
ik wil al geen soep meer.’
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‘maar ik wel!
ik ben gek op soep van kool.
ik zet de pan op het vuur.
ik pel een ui.
ik hak de kool.
nu het zout nog.’

en na een poos...

‘hoe is de soep?’

‘te heet! veel te heet!’



HET IJ VAN UIL

er zit een gat in de boom.
dat gat is het huis van uil.
uil is de buur van vos en haas.

‘kijk daar!’

‘lees jij dat ook?’

‘een ij?’

‘wat zou dat zijn?
ik wil het zien!’ zegt haas.
‘ik ook,’ zegt vos.



‘ik bel.’
‘nee, ik!’

bim bim bam!!

‘sssss! wek mijn ij niet!
kom maar.
kijk maar
daar in die doos.
is mijn ij niet lief?’
‘een ij? is dat nu een ij?’

‘maar het is een ei!’
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‘dat zei ik: een ij.’

‘uil, wat ben jij dom,’ zegt vos.
‘wat ik daar lees, is fout.
een ei is met ei en niet met ij.’

uil weet niet hoe het moet.
haas doet het voor.
nu ziet uil het ook:
ei is met ei
en niet met ij.

‘hoe kom jij aan dat ei?
van wie is het?
wie gaf het jou?’

‘het ei lag voor de deur,’ zegt uil.
‘dus is het van mij.’
‘dat kan niet,’ zegt haas.




