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kuk, kuk, kuk,  
kuk, kuk, doet haan.
het is net vijf uur.
op het erf ligt nog dauw.
maar het is vroeg dag bij kip.
ze kapt haar.
schaap, geit en kat,
ze staan in de rij.

kip is net klaar met paard.
schaap is aan de beurt.
een knip? zegt kip.
nee, zegt schaap.
het is een week te vroeg.
het is nog te koud.
was en droog mijn haar.
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geit kijkt toe.
kip maakt schaap nat
en zeept haar in.
dan boent ze haar schoon.
een vlok hier, een spat daar.
geit ziet schaap haast niet meer.
ze zit in een bol schuim.

dan wast kip het schuim weg.
wat is er met schaap?
ze is dun en ijl.

ik blaas je droog, zegt kip.
en wat ziet geit?
er komt krul in het haar.
schaap is een wolk van wol.

dat wil ik ook, weet geit.

geit is aan de beurt.
hoe wil je je haar, geit?
als een wolk van wol, kip.
net als schaap.
dat kan niet, tokt kip.
je haar is stug en stijf
en veel te kort.

maar kip, zegt geit.
jij kapt haar!
rol dan een krul.

je zegt het maar, tokt kip.
ze maakt een lus.
en rolt dan een krul.
maar dat lukt niet.



—  50  — —  51  —

zeg kip! roept geit boos.
kap jij?
of kun je het niet?

ik zei het al, geit.
je haar is stug en stijf
en veel te kort.
ik kan maar een ding doen:
maak ik een krul in je sik?

wil ik dat wel, kip?
mijn sik is glad en lang.
daar ben ik fier op.
maar ik wil graag wat krul.
doe maar, zegt geit.

je zegt het maar, tokt kip.

geit loopt het erf op.
daar is schaap al.
kat, big, paard en koe,
ze staan om haar heen.
knip, doet schaap met haar oog.
ze hupt met haar buik
en tolt om haar as.

knap! roept haan van het dak.
een wolk van wol.
veel krul, kirt big.
ik heb er maar een.
tof, zegt kat kort.

bij wie ging je? zegt koe.
bij kip, zegt schaap.
die kapt puik.
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dat is waar, zegt paard.
ik ging ook bij kip.

ik ook, zegt geit.
ze gaat naast schaap staan
en tolt eens om haar as.

kat kijkt niet eens op.
big zegt: raar.
wat is er met je sik?
er zit een krul in.

die krul valt er al uit, zegt koe.
hi, hikt paard.
je sik lijkt net een haak.

maar geit, zegt haan.
je sik hoort glad en lang.

wat kijkt geit sip.

er is een week om.
de maan is aan.
het erf ligt in slaap.
maar geit is ziek van nijd
en ze vat de slaap niet.
het maalt maar door haar kop:
wat heeft schaap en ik niet?

stil loopt ze naar schaap.
en wat ziet ze?
schaap is bloot!
naast haar ligt een pak van wol.

wat is schaap vals! zegt geit.
haar wol is nep.
ik neem haar beet!
ik pik dat pak.
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traag komt de zon op.
het is zes uur, roept haan.
het erf loopt vol.
geit is er vroeg bij.
maar schaap staat er al.

bloot, net als ik, kirt big.
wat hip, roept koe.
heel puur, hikt paard.
gaaf, zegt kat kort.

net op tijd, zegt haan.
het is warm.
juist, zegt schaap.
1 maal per jaar.
dan zeg ik aan kip:
scheer al mijn wol er af.

geit ziet groen van nijd.
is bloot hip?
is bloot gaaf en puur?
mij zien ze niet staan,
maar een bloot schaap wel.

ze rent naar kip.
mijn haar moet er af, kip.
en vlug wat.
maar dan ben je kaal, geit.
wat ben je dom, kip.
weet je het niet?
bloot is in.

je zegt het maar, tokt kip.
haar bek is al een schaar.
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kijk naar mij, roept geit.
ze staat op het erf.
hip, hop, hup, wipt haar buik.

je ziet er niet uit, gilt koe.
nee! big loopt weg
en ze laat haar krul zien.
hi, hikt paard.
ik vind het maar niets.
kaal, zegt kat kort.

wat sneu, geit, zegt haan.
had je een vlek?
of zat er een klit in je pels?
schoor kip dan je haar af?

weet je het niet? zegt geit.

bloot is in.
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maar hoe  
kan dat nou?
mijn wol is weg.

geit heeft een blos.
het spijt me schaap,
jij was knap en ik niet.
ik stal je pak.

arm schaap, zegt schaap.
zie je daar staan.
blauw van de kou.
haal maar vlug dat pak wol.
dan brei ik een trui.
hoe wil je die?

als een wolk, zegt geit.
een wolk van wol.

voor een schaap wel, zegt haan.
maar je bent een geit, geit.
met een sik glad en lang
en haar stug en stijf.
dan ben je pas knap.

wat kijkt geit sip.
ze rilt.
ik wil mijn haar, huilt ze.

dat komt wel, zegt kip.
in een week of vier.

mei mei mei, mekt geit.
dat hou ik niet uit.

ik help je geit, zegt schaap.
ik brei een trui voor jou.
ik heb nog een pak wol.




