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Mus tekent graag.
Hij houdt het meest van rood en geel.
Die knallen van het papier!
Maar vandaag gaat het steeds mis.
Mus wordt overal weggestuurd.
Hoe kan hij zo nou iets moois maken?
Kan zijn vriend Sam helpen?
Of verzint Mus toch zelf iets slims?
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Ik ben Mus: de held van dit verhaal!
Ik maak graag wat moois met stiften of krijt.
Maar dit keer gaat het steeds mis.
Hoe los ik het nu weer op?

Ik ben Sam.
Mus is mijn beste vriend.
Ik help Mus graag,
want anders blijft het misgaan!
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Mus tekent en kleurt
Mus is echt heel blij vandaag!
Er ligt een groot vel papier voor hem.
En hij heeft stiften in alle kleuren.
Mus legt zijn stiften netjes op een rijtje.
Hij gaat wat moois maken voor pap en mam.
Mus houdt het meest van rood en geel.
Die kleuren zijn lekker fel.
Maar groen en paars zijn ook niet slecht.
En blauw dan?
Blauw is als de zee.
Blauw is als de lucht.
Blauw is als een fijne droom.

Mus tekent mam op het papier.
Met haar lieve bruine ogen
en haar mooie lange haar.
Ze staat buiten, voor de winkel.
De muur daar is grijs.
En er zitten vlekken op die muur.
Mus tekent ook het grijs en die vlekken.
Dat ziet er niet erg mooi uit.
Jammer, denkt Mus,
maar het is daar echt zo:
die muur is vies en grijs.

Nu tekent Mus pap er ook bij.
Mus tekent hem graag:
pap met zijn grote, sterke handen.
En met zijn stugge, zwarte haar.
Pap kijkt al net zo blij als mam.
Mus tekent ook alle bloemen erbij.
‘Bloemen te koop!’ zingt Mus zachtjes.
‘Bloem, blam, bloop …
Verse bloemen voor je vaas!
Blum, blom, blaas …’
Het wordt net als in het echt:
pap en mam en al hun bloemen,
voor hun winkel op de stoep.
Kijk, daar komt al een klant!
Mus tekent snel een meisje:
zij komt bloemen kopen voor haar juf.

Naar buiten, Mus!
Dan komt mam de kamer in.
De echte mam, niet de mam van papier.
‘Hup! Naar buiten, Mus,’ zegt ze.
‘Je zit in de weg en de zon schijnt!’
‘Maar mam,’ zegt Mus,
‘ik ben aan het werk.
Ik teken wat moois voor jou en pap.’
‘Leuk hoor,’ zegt mam.
‘Mooi gedaan, maar nu naar buiten!’
‘Maar ik ben nog niet klaar,’ zegt Mus.
‘Niets aan te doen,’ zegt mam.
‘Ik moet hier met mijn stofdoek aan de slag.
En dan snel naar de winkel.
Ga jij maar naar het veldje.
Buiten kun je lekker met Sam spelen.’
‘Vooruit dan maar,’ zegt Mus een beetje sip.
Hij was net zo fijn aan het kleuren.

Maar hij lost het wel op!
Hij gaat buiten gewoon verder.
Ja, dat is een goed idee!
Mus pakt al zijn spullen.
En stopt ze in zijn rugzak.
Het grote vel papier rolt hij op.
Zo past dat ook in zijn rugzak.
‘Dag, mam,’ zegt Mus. ‘Tot later!’
‘Veel plezier,’ zegt mam. ‘Tot straks!’
Mus zet zijn pet op en gaat naar buiten.

Op het bankje
Mus loopt op straat.
Het is warm.
Op de hoek van de straat staat een bankje.
Daar ga ik zitten, denkt Mus.
Daar kan ik weer aan het werk.
Want ik ben nog lang niet klaar!
Mus pakt zijn spullen uit.
Hij legt al zijn stiften weer netjes op een rij.
Het vel papier past net op het bankje.
Mus gaat ervoor zitten, op de grond.
Hij heeft er zoveel zin in.
Al die bloemen moeten rood.
En groen en geel en paars!
En die vieze, grijze muur maakt hij geel.

Woesj woesj woesj! blaast plots de wind.
De haren van Mus dansen mee.
De bomen maken een ruisend geluid.
Hun takken zwiepen heen en weer.
O, nee!
Nee, nee, nee!
Help!
Nee, wind, dat mag je niet doen!
Wat doe je nou toch?

De wind neemt het papier mee!
Met pap en mam en alle bloemen erop.
Tot ver boven de boom.
Ren achter je papier aan, Mus!
Vang het snel uit de lucht!
Maar Mus ruimt eerst zijn stiften op.
Anders zijn die straks ook weg.
Snel, snel … Schiet nou op, Mus!
Het papier waait al daar …
Rugzak op je rug en rennen maar!

Mus rent en rent.
Hij vliegt bijna, zo hard gaat hij.
Rennen is altijd leuk, denkt Mus.
En die wind die waait best fijn!
‘Vroem, vroem,’ zingt hij.
‘Ik red mijn bloem!
Ik red alle mooie kleuren.
De wind mag ze niet scheuren!’
Maar bij de hoek van de straat stopt hij.
Eerst goed kijken.
Naar links en naar rechts en weer naar links.
Niets te zien?
Dan mag je lopen.
‘Nee wind, nee,’ zingt Mus.
‘Neem mijn papier niet mee!’
Maar daar gaat het, boven de huizen …
En dan is het weg …
O, wat een pech!
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