
O livier droomt.

Van een leeuw die op zijn achterpoten loopt.

Van een roze waterijsje.

Van een ballon die danst aan een touwtje in de wind.

‘Oma!’
Olivier spert zijn ogen open en knijpt ze dan meteen dicht.

Hij drukt zijn handen tegen zijn oren.

Wat duurt het lang voordat oma komt.

‘Oma! Oma! Omaaaaa!’
Gelukkig, de lamp brandt weer. Daar is oma.Gelukkig, de lamp brandt weer. Daar is oma.

Haar ogen zijn klein, alsof ze liever dicht willen zijn.Haar ogen zijn klein, alsof ze liever dicht willen zijn.

‘Is het brulmonster er weer?’ vraagt ze.‘Is het brulmonster er weer?’ vraagt ze.

Olivier knikt.

Oma loopt naar het gordijn en trekt het open.Oma loopt naar het gordijn en trekt het open.

‘Brulmonster, waar zit je?

Kom maar hier als je durft.

Dan geef ik je een klap op je dikke billen!’Dan geef ik je een klap op je dikke billen!’

Het blijft stil.

Zo stil als het alleen kan zijn 

in een diep donkerblauwe nacht zonder maan.in een diep donkerblauwe nacht zonder maan.

Oma kijkt Olivier aan.

‘Ik denk dat je je vergist.

Als er een brulmonster is,

dan zou ík hem toch ook moeten horen?’dan zou ík hem toch ook moeten horen?’

Olivier haalt zijn schouders op.

‘Hij zit in de tuin,’ zegt hij.

Bbbrrrrommmmmmbrrrrrhhh
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‘Denk je dat?’ vraagt oma.

‘Ja.’ 

‘Kom.’ Oma steekt haar hand uit.

‘Dan gaan we kijken.’

Ze gaan de trap af,

de keuken door

en dan de tuin in.

Oma heeft een zaklamp meegenomen

en schijnt rond.

De tuin ziet er spannend uit, vol bewegende schaduwen.

Ineens … is er geklapper van vleugels.

Oehoe. Oehoe.
Olivier duikt in elkaar en knijpt in oma’s hand.

‘Een uil,’ fl uistert hij.

‘Is dat wat je steeds hoorde?’ vraagt oma.

‘Nee!’

‘Hoe klonk het dan?’

Olivier weet niet hoe hij dat moet uitleggen.

‘Was het piep … piep?’

‘Nee.’

‘Tok, tok tok, tòòòk?’

‘Nee.’



‘Miiii-auwww?’‘Miiii-auwww?’

‘Nee.’

‘Waf, waf, woef, waf?’‘Waf, waf, woef, waf?’

‘Oma! Het was een brulmonster!‘Oma! Het was een brulmonster!

Geen kip of een kat!’Geen kip of een kat!’

‘Maar hoe klonk hij dan?’‘Maar hoe klonk hij dan?’

Olivier doet zijn mond wijd open,Olivier doet zijn mond wijd open,

haalt diep adem en brult:haalt diep adem en brult:

‘Lieve help,’ zegt oma.

‘Doe nog eens.’

Oma doet een stapje achteruit.

‘Poe!’ zegt ze.

Dan schudt ze haar hoofd.

‘Luister, Olivier … Ik ben al oud …

Daardoor weet ik zeker 

dat er geen dier bestaat dat dit geluid maakt.

Ik denk dat je het hebt gedroomd.’

‘Nietes!’ zegt Olivier.

‘Geloof mij nou maar,’ houdt oma vol.

‘Kom, ik stop je weer in bed.’

Olivier krijgt een glaasje water en een klapzoen.

Oma moet heel erg gapen.

‘Lekker slapen, jochie.‘Lekker slapen, jochie.

Droom maar van de dierentuin, Droom maar van de dierentuin, 

dat is beter.’dat is beter.’

Bbbbraawoooohoeoeoeoeoeoe!

Bbbraawoooohoeoeoeoeoeoe!




