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Maar de kleine groenling zingt niet mee. 

Misschien komt dat omdat hij nog geen 

vrouwtje heeft om een nestje mee te maken. 

Nou ja, hij heeft haar al wel op het oog: het 

groenlingvrouwtje in de grote eikenboom. 

Hij is alleen te verlegen om het haar te vragen.

Wat kun je nou doen als je zo verlegen bent? 

De groenling weet het niet. Totdat hij ineens een 

idee krijgt. Misschien wil die merel verderop het 

wel voor hem vragen. Als zij het vraagt is het 

minder eng.



‘Zeg, merel,’ vraagt de groenling. ‘Zou jij aan dat groenlingvrouwtje 

willen vragen of ze met mij een nestje wil beginnen? 

Ze woont in de grote eik.’

‘Wat zeg je?’ vraagt de merel. ‘Het is zo lawaaiig door al 

dat gefluit!’

‘Zou jij aan dat groen-ling-vrouwtje 
wil-len vra-gen of Ze met mij ook een 
nest-je wil be-gin-nen?’ schreeuwt de groenling. 

‘Of ik aan het stoere kauwtje wil vragen of hij op het hoofd 

van een ekster wil gaan springen?’ roept de merel. 

‘Okidoki! Ik ga het hem meteen vragen.’



‘Nee!’ zegt de merel. ‘Je hebt me verkeerd verstaan!’ 

Maar de kauw hoort haar niet. Hij is al weg. 

De merel vliegt achter de kauw aan en de kleine groenling 

fladdert zo hard als hij kan om ze bij te houden.



‘Zeg meeuw,’ begint de kievit. ‘jij moet van de 
groe-ne pauw vroeg naar bed.’
‘Het groenlingvrouwtje noemt mij gek?’ zegt de meeuw boos. 

‘Ik zal eens even naar haar toe gaan en haar vertellen wie er 

hier gek is!’




