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de boom van uil is een eik.
dat weet uil wel.
‘dag eik’, zegt uil soms.
dan zucht de boom eens.
het lijkt net op wind in zijn kruin.
maar het is geen wind.
het is de boom die praat.
hij zegt: ‘dag uil.’

de boom van uil is al heel oud.
‘ga je nooit dood, eik?’  
vraagt uil.
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de eik zegt niets.
hij schudt zijn kruin.
er valt een noot op de grond.
en nog een!
en nog een!

‘was pluim hier maar’,  
zucht uil.

pluim is een dame.
ze woont in de stad.
pluim is gek op noten.
uil niet.
uil is gek op pluim.
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uil raapt een noot op.
het is net een ei.
een klein ei in een dop.

‘een noot voor pluim!’ lacht uil.
‘die stuur ik op met de post!
wat zal ze blij zijn!’
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de noot kan niet in een brief.
daar is hij te dik voor.

‘ik maak een pakje’, zegt uil.
‘pakjes gaan ook op de post.
ik moet papier hebben.
en touw.
en een schaar.’

‘haas, haas!
kom gauw!
ik maak een pakje.
maar het lukt niet goed.’

‘een pakje?
voor mij?
of voor vos?’
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uil lacht hard.
‘nee, hoor!
het pakje is voor pluim.
ik doe het op de post!’

een pakje voor pluim?
pluim is een nuf uit de stad.
ooit kwam ze naar het bos.
maar ze ging gauw weer weg.
en dat was maar goed ook.

‘ik vind pluim niet lief’, zegt haas.
‘ik maak geen pakje voor haar.’
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dat is flauw!
‘vos, vos!
kom en help me!
ik maak een pakje voor pluim.’
‘voor pluim?’ vraagt vos.

vos vindt pluim wel lief.
heel erg lief!
hij wil best een pakje voor haar maken.
een mooi, groot pak met een strik!
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‘doe de noot in 
die doos, uil.
dan stop ik er  
een brief bij.’

dag pluim
dit is een pak  
voor jou
van mij

vos
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‘die brief is fout, vos’, zegt uil.
‘die noot komt niet van jou.
de noot is van mij!’
‘jij geeft de noot.
en ik geef het pak’, zegt vos slim.
‘dan schrijf ik ook een brief!’ roept uil boos.
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‘ha ha!’ lacht vos.
‘stuur jij een eik  
naar pluim?
dat kan toch niet!
een eik past niet  
in een pak!’

XXXXXXX

dag pluim
de nood is mein boom
dat is een ijk 
voor jou

uil

van

eik
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uil bloost.
hij schreef het niet goed.

‘haas, haas!
kom en help mij.
ik schrijf een brief naar pluim.
maar ik weet niet hoe het moet.’

‘een brief naar pluim?
die wil ik wel eens zien!’

haas leest de brief.
lacht ze nu ook?
welnee!

‘de brief is prima’, zegt ze.
‘wat was er mis mee?’
‘ha ha!’ lacht vos weer.
‘lees jij niet wat er staat?
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uil schreef: 
mijn boom is een eik. voor jou.
maar dat klopt niet.
pluim krijgt toch geen boom?
ze krijgt een noot.
een noot van uil en een pak van mij.’

haas kijkt in de doos.
daar ligt de noot.
de doos is zo groot!
de noot is zo klein!
hij is mooi bruin.
hij glimt een beetje.
hij lijkt op een ei.
een klein ei in een dop.

‘ik zie geen noot’, zegt haas.
‘en ik zie ook geen boom.
ik zie... ik zie... 
ik zie een heel bos!’
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‘wat zeg je, haas?
zit er een bos in mijn pak?
dat wil ik zien.’

vos duwt haas weg.
hij kijkt ook in de doos.
maar hij ziet geen bos.
hij ziet alleen een noot!
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‘wat flauw!’ roept vos.
‘je hield me voor de gek.
er is geen bos.’
‘toch wel’, zegt haas.
‘in de doos zit een noot.
in de noot zit een boom.
in de boom zit... een bos!’
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is het waar wat haas zegt?
zit er echt een boom in de noot?
dat moet vos zien!
hij pakt een hamer.
en hij slaat de noot stuk!
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‘o vos!’ gilt uil.
‘kijk wat je deed!
nu is mijn noot stuk!
de noot voor pluim!’

uil zet een keel op.
‘het is de schuld van haas!’ roept vos.
‘ze zei dat er een boom in de noot zat.
en dat jokt ze.
de noot is gewoon een noot.’




