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Dag lief Muisje

Guusje Nederhorst



Woezel en Pip rennen door het bos. Het is vroeg in de herfst en blaadjes dwarrelen door de 

lucht. Ze zoeken kastanjes. Woezels rugzak zit al bijna helemaal vol. 

‘Kijk, daar zie ik nog wat, Pip,’ roept hij en hij wijst vooruit. Daar ligt iets in de schaduw van 

een oude eik.

Het is Muisje. Hij ligt heel stil. Zelfs zijn snorharen bewegen niet.

‘Hallo Muisje,’ roept Woezel. ‘Ga je mee kastanjes zoeken?’ Maar Muisje geeft geen 

antwoord. ‘Ik denk dat hij ziek is,’ zegt Pip bezorgd. ‘Hij is helemaal koud. 

Laten we hem meenemen naar de Wijze Varen. Die kan hem vast beter maken.’ 

Ze pakt hem voorzichtig op.



Ze legt Muisje voor de Wijze Varen in het gras.

‘Wijze Varen, kunt u hem beter maken?’

Wijze Varen buigt zich over Muisje heen en legt een blad op zijn hart.

‘Het spijt me.’ Hij schudt zijn hoofd en zucht diep. ‘Niemand kan Muisje nog beter maken. 

Muisje is dood.’

‘Dood?’ Woezel kijkt naar Muisje, naar zijn ronde oren, zijn spitse 

snuitje en zijn zachte vacht. ‘Wat is dat?’

De Wijze Varen kijkt ernstig. ‘Doodgaan, dat is als je lichaam ermee 

ophoudt.’

‘Kun je dan geen kastanjes meer zoeken?’ vraagt Pip.

‘Of voetballen?’ vraagt Woezel.

‘Dat klopt,’ zegt de Wijze Varen.

‘Maar...’ stamelt Woezel, ‘wat kun je dan nog wel als je dood bent?’

‘Niets,’ zegt de Wijze Varen zacht. ‘Als je dood bent, kun je niets meer.’ 


