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de boom van uil





de boom van uil is een eik.
dat weet uil wel.
‘dag eik’, zegt uil soms.
dan zucht de boom eens.
het lijkt net op wind in zijn kruin.
maar het is geen wind.
het is de boom die praat.
hij zegt: ‘dag uil.’

de boom van uil is al heel oud.
‘ga je nooit dood, eik?’  
vraagt uil.
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de eik zegt niets.
hij schudt zijn kruin.
er valt een noot op de grond.
en nog een!
en nog een!

‘was pluim hier maar’,  
zucht uil.

pluim is een dame.
ze woont in de stad.
pluim is gek op noten.
uil niet.
uil is gek op pluim.
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uil raapt een noot op.
het is net een ei.
een klein ei in een dop.

‘een noot voor pluim!’ lacht uil.
‘die stuur ik op met de post!
wat zal ze blij zijn!’
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de noot kan niet in een brief.
daar is hij te dik voor.

‘ik maak een pakje’, zegt uil.
‘pakjes gaan ook op de post.
ik moet papier hebben.
en touw.
en een schaar.’

‘haas, haas!
kom gauw!
ik maak een pakje.
maar het lukt niet goed.’

‘een pakje?
voor mij?
of voor vos?’
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uil lacht hard.
‘nee, hoor!
het pakje is voor pluim.
ik doe het op de post!’

een pakje voor pluim?
pluim is een nuf uit de stad.
ooit kwam ze naar het bos.
maar ze ging gauw weer weg.
en dat was maar goed ook.

‘ik vind pluim niet lief ’, zegt haas.
‘ik maak geen pakje voor haar.’
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