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Tuk zit dag in dag uit in zijn kooi. 
Hij kijkt naar buiten. 
Daar wil hij naartoe. 

Hij wil vrij zijn. 
Zal het hem lukken? 



Tuk staart triest door het raam.
Hij kijkt naar de bomen van het bos.
Hij ziet dat de zon schijnt.
Het raam staat op een kier.
Maar Tuks kooi is dicht.
Tuks kooi is ALTIJD dicht.
Nooit mag hij eruit.
Tuk is het beu.
Hij wil vliegen.
Hij wil naar het bos!



Roos, de poes komt de woonkamer in.
Ze gaat bij Tuks kooi zitten.
En begint haar poot te likken.
Je kijkt zo droevig, Tuk, zegt ze.
Tuk zucht diep.
Ik ben het zat in mijn kooi, zegt Tuk.
Jij hebt geluk, Roos. Jij kunt buiten gaan 
zoveel je wilt. Ik wil ook vrij zijn!



Oh, zegt Roos, is het dat maar?
Ik laat je er vlug uit.
In een, twee, drie zit Roos bovenop de kooi.
De kooi begint heen en weer te wiegen.
Steeds harder en harder.
Tot ze met een bons op de grond valt.
De deur van Tuks kooi klikt open.



Tuk schudt zijn kop.
Hij is wat duizelig van de klap.
Maar dat houdt hem niet tegen.
Hij gaat vlug zijn kooi uit en vliegt drie rondjes  
door de woonkamer.
Ik kan eindelijk vliegen! roept hij vrolijk.
Dank je wel, Roos, je bent een echte vriendin!
Maar Roos zegt niets terug.
Ze kijkt Tuk vreemd aan.



Waarom kijk je zo eng, Roos? vraagt Tuk.
Maar Roos blijft zwijgen.
Ze staart Tuk aan en verroert geen vin.
Dan legt ze haar oren plat.
Tuk vliegt weg, maar Roos is sneller.
Ze maakt een sprong door de lucht.
Een seconde later heeft ze Tuk in haar bek.
Wat doe je, Roos? gilt Tuk bang.



Het spijt me, zegt Roos met haar mond vol.
Ik kan er niets aan doen.
Ik ben een kat en katten eten vogels.
Laat me los, alsjeblieft, smeekt Tuk.
Eet me niet op. Ik ben helemaal niet lekker!
Maar Roos houdt haar tanden stevig op elkaar.



Het is met mij gedaan, jammert Tuk.
Ik was eventjes vrij.  
Maar nu ben ik een vogel voor de kat.
Opeens komt de baas van Tuk en Roos de kamer in.
Hij ziet Roos met Tuk in haar bek.
Vlug loopt hij op Roos af.
Foei, Roos, laat Tuk onmiddellijk los! roept hij.
Hij geeft Roos een tik.
Roos laat Tuk van schrik op de grond vallen.



Tuk denkt geen seconde na.
Hij vliegt door het raam naar buiten.
De baas roept hem na.
Waar ga je heen, Tuk?
Kom terug, alsjeblieft!
Maar Tuk wil niet terug.
Hij wil nooit meer terug naar zijn kooi en de kat.
Ik vlieg de wereld in! denkt Tuk.



Tuk heeft een prachtig bos ontdekt.
Daar woont hij nu.
Hij heeft een nieuwe vriend, Mus.
Mus eet hem tenminste niet op!
Mus, zegt Tuk, weet je wat het mooiste is 
dat er bestaat?
Nee, zegt Mus benieuwd.
Vliegen, zegt Tuk. Vliegen is voor mij 
het allermooiste wat er is.
En hij strekt zijn vleugels uit.


