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de wind valt aan



ik lees als
AVI START-M3

uil

het is nacht.
heel het bos slaapt:
vos en haas in hun hol.

ping wing en ping ping
in het hok op het hek.

rob en meermin in hun boot.

en ever zo op de grond.
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maar uil slaapt niet.
hij is op stap in het bos.
hij slaapt wel als het dag is.
hij wacht tot de zon opkomt.
dan pas gaat hij naar bed.
af en toe roept uil:
‘oehoe! oehoe!’
dat moet.
het is zijn taak.
hij doet het wel zacht.
want hij denkt om vos en haas.
en om ever en ping wing.
en om rob en meermin.
ja, hij denkt om al wie slaapt.
dus doet uil zacht.
heel zacht.
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er schijnt geen maan.
er is geen ster te zien.
het is koud in het bos.
koud en donker.

en het waait hard.
maar dat vindt uil niet erg.
hij rijmt:
‘oehoe, oehoe, oehoe.
heel het bos is moe.
maar ik ben op en voel me top.
ik voel me in mijn schik.
er is geen uil als ik!’

‘oehoe!’
dat was de wind!
hoor maar:
‘oe, oe, oe,

oehoe!’

daar is uil niet blij mee.
hij mokt:
‘ik ben de uil hier.
ik roep oehoe!
dat is mijn taak.
en niet die van jou, wind!

stop!’

maar de wind stopt niet.

‘hoe, hoe, hoe’, plaagt hij.

de wind geeft uil een duw.
‘oehoe oehoe!’ roept hij weer.
net of hij ook een uil is.
een reus van een uil!
en hij doet niet zacht, hoor.
nee.
hij roept juist heel erg hard!
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uil wordt flink boos.
‘denk toch om vos en haas!
en om al wie in bed ligt!
stil, wind!
stil, hou op!
schei uit!
ik vind je niet leuk meer.
ga weg.
en laat je hier nooit meer zien!’

is de wind nu ook boos?
hij blaast plots zo hard!
uil valt er haast van om.
hij wil gauw naar huis.
naar zijn boom!
maar dan…
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krak!
er brak een tak!
en het was de wind
die dat deed!
o!
uil is bang.
straks krijgt hij nog
een tak op zijn kop!

vlug vliegt hij weg.
maar de wind zit hem na!
en hij gooit uil hoog in de lucht.
o, wat heeft die wind een lol!
‘help! help!’ huilt uil.
maar er komt geen hulp.
want heel het bos slaapt.
Plots is de wind het beu.
hij laat uil los.

oef!

nu kan uil naar huis.
het is uit met zijn taak.
daar heeft hij echt geen zin meer in!
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o nee!

o wee!

de wind is uil voor!
hij zit al in zijn boom!
daar wacht hij uil op…

uil vlucht naar vos en haas.
hard bonst hij op de deur.
‘sta op! sta op!
de wind valt aan!

help!’
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haas springt uit bed.
‘dat is uil die zo bonst’, zegt ze.
‘hij is in nood!
ik hoor het!’
vos komt ook uit bed.
hij is nog moe.
‘wat is er met uil?’ gaapt hij.
‘dat weet ik niet’, zegt haas.
‘vraag het hem zelf maar.’
en ze laat uil erin.

‘o vos, o haas!’ snikt uil.
‘de wind is boos op mij.
hij wil mijn taak doen.
en dat vond ik niet goed.
toen viel hij mij aan!’

vos lacht wat.
‘wie is er nu bang voor de wind!’ spot hij.
‘de wind doet niks.
hij bijt niet.
hij knijpt niet.
hij slaat niet en hij snijdt niet.
hij blaast alleen maar.
en dat doet geen pijn.’

‘de wind brak wel een tak!’ zegt uil.
‘van je boom?’ schrikt haas.
uil schudt zijn kop.
‘nog niet’, zucht hij.
‘maar dat is hij vast
van plan.
kijk maar.
kijk naar mijn eik!
hij schudt zijn kruin.
en hij kreunt!
hoor je dat?’
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