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Er was een meisje dat net iets harder rende dan alle anderen.

Alle mensen hadden haast en iedereen was onderweg.
Van hier naar daar, samen of alleen.
De mensen wilden van alles en moesten veel.

Ze telefoneerden en keken op hun horloge.
Stilstaan deden ze nooit.

Toch gebeurde er op een dag iets waardoor ze 
moesten stoppen.
Iets wat niemand had verwacht.



Ze viel tot helemaal beneden,
waar ze met een klap terechtkwam.

En iets eerder dan de anderen kwam ze bij een afgrond.
Ze zag het te laat en viel erin.



Langzaam kwam ze overeind en keek op.
Het was donker in deze kuil. En koud.
Waar waren alle anderen?
Waarom had niemand haar gewaarschuwd?

Eerst bleef ze doodstil liggen.
Ze had veel pijn en ze was geschrokken.
Maar ze was niet dood.



Toen liepen ze naar de rand van de afgrond en keken 
naar beneden.
Daar lag ze. Ze leefde nog.

De mensen boven waren allemaal gestopt.
Er was een gat in de grond en er was een meisje in dat gat 
gevallen!
Een heel gewoon meisje!
Het had hun dochter kunnen zijn of hun vriendin.

Ze staarden naar de plek waar het meisje was verdwenen.



Overal werden ladders vandaan gehaald.
Maar geen van de ladders was lang genoeg.
Dat was jammer.

De mensen besloten haar te gaan helpen.
Ja, ze zouden haar helpen alsof ze hun eigen dochter was 
of vriendin!
Wie de langste ladder had kon haar misschien redden.


