Een onverwachte
terugkeer
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Het was de roodbruine kikker die hem
het eerst zag. Ze was vrolijk aan het
kwaken en speelde met de zonnestralen
die op de vijver schenen. Toen merkte
ze hem plots op. Meteen dook ze in het
water. Je zag alleen nog haar grote ogen
die boven het wateroppervlak uitstaken.
Ook al ging ze dood van schrik, ze
wilde niets van het schouwspel missen.

De andere dieren hadden nog niets in
de gaten. Ze deden wat ze altijd deden.
De groene specht tokkelde uit alle
macht op de stam van de oude eik.
Hij lette niet op de eekhoorn. Die
gooide boos eikels en nootjes naar hem.
– Hou op met herriemaken, buurman!
riep de eekhoorn. Ik kan niet slapen
met al dat lawaai!
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De groene specht antwoordde niet. Hij
had het te druk met het groter maken
van de ingang van zijn hol.
De egel snuffelde met zijn snuit tussen
de bladeren, op zoek naar larven en
insecten. Hij dacht aan de lekkere
maaltijd die hij ging klaarmaken: soep van
wormen en spinnentaart. Mmm ...
Opeens botste hij met zijn neus tegen
de snuit van mevrouw Ever.
– Kijk uit waar u uw neus steekt, lieve
schat, zei hij tegen mevrouw Ever.
– Beste meneer Prik, zei mevrouw Ever.
Mag ik me tegen uw stekels aanwrijven?
Ik heb overal jeuk vanochtend!
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– Maar natuurlijk! zei de egel.
Toen zag hij de jonge everzwijntjes
in hun gestreepte pyjama’s.
– Wat hebt u toch schattige kinderen!
riep hij uit.
De haas trappelde ongeduldig met zijn
poten. Hij hield zich klaar om weg te
sprinten. Zodra de kleine mees floot,
zou hij een wedstrijd lopen met de vos.
De haas zag het niet, maar de vos likte
nu al zijn lippen af. Hij was er zeker van
dat hij zou winnen.

Leeshulp nodig? Je kunt dit verhaal beluisteren op www.zonnestraal.be.
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Opeens weerklonk de roep van
de uil. Iedereen stopte en keek op.
Mevrouw Oehoe? Op klaarlichte dag?
Dat was niet normaal! Dan moest
er iets enorms gebeurd zijn, en iets
verschrikkelijks!
Precies op dat moment zagen ze
de punt van zijn dikke staart. Iedereen
begon te beven. Het leek wel
of ze een spook hadden gezien.
De kikker deed haar ogen dicht en
liet zich naar de bodem van de vijver
zinken. De egel rolde zich in een
bolletje.

Mevrouw Ever spoorde haar zwijntjes
aan er in alle stilte vandoor te gaan.
De groene specht gebaarde de
eekhoorn dat hij bij hem mocht komen
schuilen. En de haas? Die was allang
met de noorderzon verdwenen.
Een akelige wind waaide door
het kreupelhout en liet de blaadjes
van de oude eik rillen.
De vos was de enige die zich niet
verstopte. Hij wachtte rustig af
tot de indringer vlak bij hem stond.
– Jij hier, oude rakker! grijnsde hij.
Het is een eeuwigheid geleden!
– Dag neef, antwoordde een zware
stem.
– Je ziet er goed uit, zei de vos.
– Ik kom van ver, en ik ben blij weer
hier te zijn.
De indringer hief een akelig gehuil aan.
– Zeg aan je vrienden dat ze uit
hun schuilplaats komen, zei hij. Ik
ga hen niet opeten. Ook al scheur
ik van de honger. Maar ik wil enkel
nog grootmoeder verslinden, of
Roodkapje.
– Welkom thuis! riep de vos. Hé!
Jullie allemaal! Kom uit je schuilplaats!
Meester Wolf is terug! Laten we hem
vieren!
De vos keek de wolf ernstig aan.
– Beste neef, denk maar niet dat het
makkelijk zal zijn. Na jouw vertrek is
grootmoeder verhuisd naar de stad.
En Roodkapje is hier al lang niet meer
geweest. Het zou me verbazen als we
haar ooit nog zien ...
– Wacht maar af, zei de wolf en hij liet
zijn blinkende tanden zien.
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