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LOTTA EN HAAR VRIENDEN
Lotta houdt van al haar vrienden.
Van haar grote en haar kleine vrienden.
Van haar lieve en haar gekke vrienden.
Van haar sterke en haar grappige vrienden.
Lotta houdt van haar oude en haar nieuwe vrienden,
en ook van haar vrienden die soms verdrietig of ziek zijn.
‘Vandaag is het vriendendag!’ juicht Lotta. ‘Dat wordt bijzonder.’
Iedereen komt op bezoek. Ook Lie en de kuikens van tante Cato.
Maar het duurt zóóó lang als je moet wachten …
‘Waar blijven ze toch?’ zucht Lotta.
‘Zouden ze deze speciale dag vergeten zijn?’
Lotta gaat zelf op zoek naar haar vrienden.
Eerst kijkt Lotta in het konijnenhuisje. Daar is niemand.
Misschien springen ze allemaal haasje-over in de weide, bij Koe?
Maar Lotta ziet alleen veertjes tussen de bloempjes in het gras.
De stal van Ezel is ook leeg.
Lotta vindt wel leuke belletjes aan het poortje.
Deze belletjes neem ik mee, denkt ze. Dan kan ik klingelen
terwijl ik verder zoek. Zouden mijn vrienden me horen?
Het molsholletje is veel te klein.
Hier kunnen mijn vrienden zich echt niet verstoppen.
Bij de modderpoel van Varken is het muisstil.

‘Dit is echt raar,’ fluistert Lotta.
Zou ik me vergist hebben? denkt Lotta terwijl ze rinkelend
verder wandelt. Zou het vandaag geen vriendendag zijn?
Plots hoort Lotta toeters en bellen, trommels en gitaren …
en nog andere geluiden die ze niet kent.
Het komt allemaal uit de grote boom.
‘sapperlootjes kippenpootjes,’ mompelt Lotta verbaasd.
Al haar lieve en gekke en grappige vrienden
zijn in de boom geklommen en maken samen muziek!
‘Jij bent een goede speurneus, Lotta!’ roepen ze vol bewondering.
‘Dit is, speciaal voor jou, een vrienden-doe-gedichtje:’

‘Wij zijn vrienden (schud elkaar de hand)
Jij en ik  (wijs elkaar aan)
Wat zeg je?  (zet de ene hand in de zij)
Vrienden?  (zet de andere hand in de zij)
Yeeeeh!’  (steek beide handen in de lucht)

Lotta weet het zeker:
vriendjes en vriendinnetjes 
heb je nooit genoeg.
‘ik hou van jullie allemaal!’ 
kakelt Lotta vrolijk.
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Mijn naam is Lotta

Mijn naam is Lotta, Lotta de kip
Eén keer per week loop ik door de wei

En al mijn vrienden zijn er weer bij
Dat maakt me blij, kotkedei!

Lotta heeft laarsjes, heel erg speciaal
Wandelen doet ze graag

Springen en stappen door elke plas
Dat maakt haar blij vandaag

Mijn naam is Lotta, Lotta de kip
Kom, zit maar neer, ik open het boek

Luister heel goed en kijk met ons mee
Dat maakt me blij, kotkedei!


