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mooi 
dat er letters zijn
om een woord van te maken
en nog een woord
en nog een woord

en nog een woord

en nog een woord

en nog een woord

en nog een woord

en nog een woord

en nog een woord

en nog een woord

mooi
dat er woorden zijn 
om een zin van te maken
en nog een zin
en nog een zin

en nog een zin

en nog een zin

en nog een zin

en nog een zin

en nog een zin

en nog een zin

en nog een zin
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Komt er nog wat van?
Ik wil niet alleen blijven.

Je staat niet aan de goede kant.

Wacht! 
Ik kom al!

Ha. Daar is de M.

Wat?
O ja.

Nu zijn we wat. 
We zijn OM.

Ik vind ons wel 
een kort woord.

Mag ik er ook bij?

MO is niks.

Een mooi woord
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Ja, dat mag.

AU!

Nu zijn we niet 
meer zo kort.

Niet zo duwen!

Ik kom ook!
Ze wil het woord MOORD maken!

Wij willen dat woord niet zijn!

Pardon.

Ik wil er ook bij!

Dat kan!
Ik hou van room!
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Dat is niet waar! O nee?

Jij hier. 

Wat een mooi woord zijn we nu.

Jij hier. Jij hier. 

Oooo…

Wat wil je dan?
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Het nijlpaard dat zich  
klein wilde maken

Het was eens feest bij het water.
Alle kleine dieren mochten komen.
‘Mag ik meedoen?’ vroeg het nijlpaard.
‘Nee,’ zeiden de kleine dieren.
‘Je bek is te groot.
Je zult al ons eten opeten.’
‘Echt niet,’ zei het nijlpaard.
‘Ik zal me klein maken.’
Maar hij mocht niet meedoen.
Hij moest in het water blijven.

Het nijlpaard keek naar de kleine dieren.
Ze dansten.
Dat wilde hij ook wel eens proberen.
‘Mag ik meedoen?’ vroeg het nijlpaard.
‘Nee,’ zeiden de kleine dieren.
‘Je lijf is te groot.
Je zult ons in de weg staan.
Je zult op ons trappen.’
‘Ik ga aan de kant staan,’ zei het nijlpaard.
‘Doe maar net of ik er niet ben.’
Maar hij mocht niet meedoen.



10 11

Hij draaide zich om
en keek niet meer naar het feest.

De kleine dieren werden moe van het dansen.
Ze gingen varen in een bootje.
Op het meer.
Onder de maan.
Maar hun bootje sloeg om.
Ze vielen in het water.
Gelukkig zagen ze een eilandje.
Ze kropen er allemaal op.
Het eilandje dreef naar de oever
en alle kleine dieren stapten er weer af.
‘Wat een handig eilandje ,’ zeiden ze.
‘Dit is een eilandje dat drijft.’

Het nijlpaard stak zijn kop uit het water.
‘Dat eilandje is mijn rug,’ zei hij.
Maar de kleine dieren zeiden:
‘Dat geloven we niet.’
Ze draaiden zich om
en gingen verder met hun feest.

Nu liep het nijlpaard achter hen aan.
Hij vroeg niet of het mocht.
Hij ging vlakbij hen staan.
‘Feest,’ zei hij. ‘Feest.’
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Eerst zeiden de kleine dieren:
‘Je staat in de weg.’
Daarna deden ze of hij er niet was.
Maar toen het ochtend werd
stonden ze allemaal op zijn rug
want van daaraf konden ze het beste zien
hoe mooi de zon opkwam.




