
Knotsgekke Verhalen





Kraantjevogel



Schrijver/verzinner: Kraantjevogel
Coverontwerp en Illustraties: Kraantjevogel
Website: www.knotsgekkeverhalen.nl
ISBN: 9789464802153



Voorwoord

Kan het allemaal nog gekker? Natuurlijk, het kan altijd gekker. 
Maar kan het ook allemaal leuker? Nou en of, het kan altijd nog 
een beetje leuker. Ook deze keer weer een boek vol knotsgekke 
verhalen en nog meer flauwekul. Wat te denken van een groen 
kuikentje, een blaffende komkommer of een verliefde slak. 
Zomaar een greep uit dit knotsgekke kinderboek. Gewoon 
lekker lachen en even aan niets anders denken. Verlies je in de 
fantasiewereld van de schrijver en illustrator Kraantjevogel. 

Bezoek ook eens de website www.knotsgekkeverhalen.nl. Een 
schatkist vol met knotsgekke verzinsels. Met enige regelmaat 
verschijnen daar nieuwe verhaaltjes en allerlei gekkigheid.
Ga er maar eens kijken. Het is leuk en gratis. Geen reclame, 
alleen maar lezen en lachen.
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De grappige krielkip

Hoi, ik ben een krielkip en de allerleukste kip in het kippenhok. 
Echt waar. Ik maak altijd grapjes en kan de hele dag wel lachen.
Ha, ha, ha.
Weet je wat mijn lievelingseten is? Nee, geen lekkere graantjes, 
maar krielaardappeltjes. Snap je hem? Krielaardappeltjes. Om te 
gieren, of niet soms?
Ha, ha, ha.
Mijn vader, de strenge haan, zegt dat ik kakel als een kip zonder 
kop, maar wat weet hij er nou van. Ik ben een meisje en hij is 
een jongen met z’n stomme gekraai ’s morgens vroeg waar 
iedereen wakker van wordt. Maar dat zeg ik natuurlijk niet tegen 
hem. Ik zeg dan met een lief kakelstemmetje: ‘Ja pappie, ik zal 
minder kakelen.’ Nou, mooi niet.
Ha, ha, ha.
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De andere dieren op de boerderij vragen wel eens waarom ik 
elke dag een ei leg. Het antwoord is heel simpel. Als ik het ei 
niet leg, maar gooi, dan gaat het kapot.
Ha, ha, ha.
Laatst vroeg een varken aan mij of ik een kip kende die niet 
kakelde.
‘Nee, natuurlijk niet,’ antwoordde ik. Elke kip kakelt. Ja toch?
‘Behalve dan een gebraden kip,’ zei het varken knorrend van het 
lachen.
Dat vond ik dus een stomme mop. Ik heb keihard in zijn rare 
krulstaart gepikt
Ha, ha, ha.
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Wat een weertje

Tikke takke regen

Ik kan er niet meer tegen

Ik ben het zo zat

De regen is veel te nat

Gelukkig heb ik een paraplu
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Het Zeeschildpadje en de Meeuw

Ik ben een schildpadje en wil naar de zee.

Ik kom net uit het ei. Het valt niet mee.

Dan ruik ik het zoute water aan de overkant.

Ik ren als een speer over het hete zand.

Boven mij vliegt een meeuw. Hoog in de lucht.

Die ruikt vast een lekker hapje. Ik zucht.

Dan zie ik hem pijlsnel naar me toe zweven.

Ik ren harder en harder. Ik wil blijven leven.

Plotseling tilt iets mij heel hoog op

Ik gil het uit en ga drie keer over de kop

Maar dan zit ik boven op een golf uit de zee.

Ik heb het gehaald. De zee neemt mij mee.

Ik steek mijn tong uit naar de meeuw.

Hij vliegt teleurgesteld weg

Ik heb geluk en hij vette pech.
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De verliefde slak

Bonnie is een meisjesslak. Een lieve, slijmerige, plakkende slak. 
Ze vindt zichzelf heel mooi. Vaak heeft ze oogwimpers op en 
rode lippenstift op haar mond. Vooral als Rick in de buurt is. Hij 
is namelijk een stoere, sterke slak en Bonnie is verliefd op hem. 
Oei, hij komt er net aan.
‘Hallo, Rick,’ zegt ze met een lief stemmetje en knippert met 
haar oogwimpers.
‘Hoi, Bonnie, er zit wat op je ogen.'
‘Dat zijn oogwimpers, gekkie. Vind je het mooi?’
‘Gaat wel.’
‘Wil je mijn vriendje zijn?’
'Oké.'
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‘Ik bedoel echt mijn vriendje.’ Ze knippert nu zo hard met haar 
oogwimpers, dat ze er vanaf vallen en in het zand terechtkomen.
Rick moet enorm lachen en dat vindt Bonnie helemaal niet leuk.
‘Sorry Bonnie, ik lach je echt niet uit.
Ze kijkt hem boos aan, maar kan gewoon niet kwaad op hem 
zijn. Ze wil zo graag verkering met hem dat ze heel graag wil 
zeggen wat ze met haar hartje voelt.
‘Ik ben verliefd op je,’ flapt ze er zomaar uit.
Rick is even stil en kijkt haar verbaasd aan. ‘Verliefd?’ vraagt 
hij voor de zekerheid.
‘Ja, lieve Rick.’ Ze kruipt naar hem toe en geeft hem zomaar 
pardoes een kus.
Rick schrikt ervan, maar wat nog veel erger is. Hun lippen 
blijven aan elkaar plakken, omdat ze nou eenmaal slijmerige, 
plakkende slakken zijn. Ze kunnen niet meer los komen.

‘Wat moeten we doen,’ murmelt Bonnie. Ze kan bijna niet 
praten. ‘
Nog een keer hard achteruit kruipen, dan schieten we hopelijk 
los,’ zegt Rick.
Ze kruipen en trekken en schudden heen en weer met hun 
koppen. Maar nee hoor, het lukt niet.
‘We moeten naar de dokter,’ mompelt Rick.
‘Hoe dan?’
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‘Ik kruip vooruit en dan kruip jij achteruit. Oké?’
Bonnie knikt. Ze vindt het niet meer leuk om Rick zo lang te 
kussen.
‘Ik zeg wel wanneer je links of rechts moet.’
‘Heel langzaam kruipen ze voort. Op weg naar de dokter.’
‘Links,’ zegt Rick, maar Bonnie ging precies de andere kant op. 
Het is veel te moeilijk. Het lukt gewoon niet.
‘Ik weet een manier,’ zegt Rick, nadat hij lang heeft nagedacht. 
‘Jij laat je huisje hier achter en klimt boven op mijn huisje. Ik 
kan je wel dragen.’
‘Moet ik mijn huisje achterlaten?’ snikt Bonnie.
‘Later halen we het weer op.’
‘Vooruit dan maar.’ Ze kruipt uit het huisje en terwijl hun lippen 
nog steeds tegen elkaar vastgeplakt zitten, gaat ze bovenop op 
zijn huisje liggen.

Rick moet de hele tijd omhoog kijken omdat hij natuurlijk nog 
steeds aan haar lippen vastzit. Voorzichtig kruipt hij verder en 
hoopt maar dat Bonnie er niet afvalt.
Onderweg maken andere slakken grapjes.
‘Hé Rick, je hebt een verstekeling aan boord.’
‘Hé Bonnie, is het koud daar boven?’
‘Hebben jullie soms stiekem gekust? Dat krijg je er nou van.’


