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‘Hoe alles begon: de zon,’ rijmt Schildpad. 
‘Hoe alles verliep: ik sliep,’ zegt Kleine Zakmuis.
‘Hoe alles zal gaan: we kijken het aan,’ besluit Uil.



droom

‘Ik heb over je gedroomd,’ zegt Schildpad.

Ze zitten onder een boom, in de schaduw.

Het is een snikhete dag. 

‘O? Wat droomde je?’ vraagt Das. 

‘Je stond bij de populier,’ antwoordt Schildpad.

‘En je deelde van alles uit.’

‘O ja? Zoals?’

Das kon niet zo gauw bedenken

wat hij uit zou kunnen delen. 

‘Het was nogal poëtisch allemaal,’ vertelt Schildpad. 

‘Je deelde het ruisen van de wind uit.

Zonnewarmte. 

Maanlicht.’

‘Goh,’ zegt Das. ‘Wat bijzonder.’

‘Ja. Je strooide ook met verwondering,

goedgelovigheid

en geduld.’

Das begint te lachen.

‘Dat geduld gaf ik vast niet aan jou.’

‘Nee, dat gaf je aan Mier.’

‘Kreeg jij ook wat?’ vraagt Das.



Schildpad aarzelt. 

‘Nou?’ dringt Das aan.

…

‘Je gaf mij vertrouwen,’ zegt Schildpad dan.

‘Vertrouwen?’

‘Ja, in dat alles altijd goed komt.’

‘Goh,’ zegt Das. ‘Dat ik dat zomaar weggaf…’

‘Je had er heel veel van,’ zegt Schildpad snel.

‘Dat zei je, dat je er veel van had.’

‘O…,’ zegt Das. 

‘Nou ja, in dromen kan alles.’ 

‘Ja,’ zegt Schildpad. ‘In dromen kan alles.’

vriend

‘Hoe weet je of iemand je vriend is?’

Het is Eekhoorn die de vraag stelt.

Ze zitten bij de vijver, 

Schildpad, Eekhoorn, Das en Hazelmuis.

‘Dat weet je niet, dat voel je,’ zegt Zwaan,

die langs komt drijven. 

‘Hoe voelt dat?’ vraagt Eekhoorn.

Daar moet iedereen even over nadenken.

Hazelmuis krabt achter haar oor. 

‘Het voelt… vertrouwd,’ zegt ze dan.

‘En… veilig,’ zegt Das.

‘En dat je midden in de nacht kunt aankloppen,

als er iets is,’ zegt Schildpad.

Laatst had hij dat zelf nog gedaan,

bij Das, toen hij bang was.

Bang voor niets, eigenlijk.

Hoewel, niet voor zomaar niets.

Hij was bang voor het niets waar hij niets van begreep,

en waar hij soms bang van werd. 

In dromen kan alles



‘Zoals laatst,’ zegt Das tegen Schildpad.

‘Toen je…’ 

Schildpad knikt. 

‘Wat?’ willen Eekhoorn en Hazelmuis weten.

… 

‘Vriendschap is ook,’ zegt Zwaan,

‘dat je elkaar niet altijd alles hoeft te vertellen.’ 

Hij was bang voor het niets waar hij niets van begreep.



‘Waarom zijn we hier eigenlijk?’
‘In ieder geval voor elkaar.’

 



‘Ik lanterfant. Jij lanterfant.  
Wij lanterfanten.’
‘En wij hébben gelanterfant, niet zijn.’
‘Nee. Wij zíjn op dit moment  
lanterfanten.’ 

‘Heerlijk moment.’



rustig aan 

Hoogzomer.

Zon.

Een zwoele wind.

Schildpad soest 

in de 

lome 

warmte

weg. 

Koortsachtig jakkert Mier voorbij.

Schildpad doet één oog op een kier.

Wat een haast, denkt hij.

En dat op zo’n zomerse dag.

Een dag om rustig aan te doen.

Kip schiet langs, luid kakelend,

daar zoeft Haas,

en hoog boven hen suist Valk door de lucht.

Wat een haast, denkt Schildpad weer.

En dat op zo’n zomerse dag.

Een dag om rustig aan te doen.

Egel kruipt naast hem. 

Sluit haar ogen.

Zucht. 

Koestert zich in de warmte van de zon.



Ze doen maar…

‘Ze doen maar,’ zegt ze.

‘Wij doen rustig aan.’ 



‘Ben ik alwéér jarig,’ verzucht Schildpad.
‘Was je dat al vaak?’ vraagt Eendagsvlieg. 

‘Ja. Maar hoe vaker hierna nog,
hoe eerder ik er niet meer ben…’

‘Ruilen?’




