
3 Konijn,  Beer,  Aap

Doosje  komt eraan,  

met  veel  geklet ter.  

Ze duwt  een wandelwagen voor t ,

met  haar  v r ienden er in :

een konijn  met  een rode neus,  

een beer  met  een spitse  snuit ,

een aap met  een zachte  buik.

Doosje  k l imt  van de stoel ,  

k ijkt  om zich heen.

Ze houdt  het  boek stev ig  vast ,

en r ikket ikt  er vandoor.





De wandelwagen houdt  st i l .

Doosje  neemt Konijn ,  Beer  en Aap eruit .  Ze zeg t :

‘Zo ,  l i e f je…’  en ‘G oed zo ! ’  en ‘Kom een s  hi er  bi j  mi j .’

Ze kijkt  of  hun bi l len droog z ijn.

Aap moet  plassen,  ze  houdt  hem even omhoog.

 

Dan bakt  Doosje  een omelet .

Die  eten ze  samen op.

Dan is  het  nacht .  Ze gaan slapen.

Dan is  het  morgen.  Ze staan op.

Doosje  duwt  een ba lpen in  hun mond 

en poetst  hun tanden.  

Intussen zijn  ze  f l ink geg roeid

en oud genoeg om naar  school  te  gaan.  

Doosje  zet  ze  op de g rond tegen de muur,

Konijn ,  Beer  en Aap.

‘Goedemorgen,  a l lemaa l .’

Ze leer t  hen sl imme dingen en leg t  hen a l les  uit :

‘Daarom! ’  en ‘Dat  mag je  ni e t  doen! ’  

en ‘G edraag je  een beet je ! ’

Opeens hoor t  Doosje  lachen.

Ze draa it  z ich om.

Daar  staat  mama.

‘Zo’n  schat t ige  k leine ju f ,’  lacht  mama.

Doosje  kijkt  naa r  mama,  heel  ver rast .  

Plots  voelt  ze  een verdr iet  in  haar  buik.

Ze f ronst ,  en gauw kijkt  ze  terug,

naar  Konijn ,  Beer  en Aap.

Doosje  schr ikt ,  heel  ha rd.



Daar  z it ten geen vr ienden,  maar  knu f fels.  

Met  koude ogen en st i l le  neuzen.

Met  st rakke steekjes  aan de toppen van hun poten –

die  kan ze  nu heel  goed zien.  

Doosje  hui lt .

Ze hui lt  en hui lt  en ze  is  boos,  heel  boos  op mama.  

Haar  v r ienden zijn  verdwenen.

Komen ze  nooit  meer  terug?




