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1 GEKAKEL
‘Wrow, wat een mooie volle maan.’
Dolfje Weerwolfje liep de tuin uit, de straat op.
Zijn staart zwiepte heen en weer van verlangen.
Het licht van de volle maan weerkaatste op zijn
brilletje.
Het was middernacht en iedereen sliep.
‘Wrow, heerlijk,’ gromde Dolfje. ‘Ik mag weer wolf
zijn. Drie nachten lang.’
Hij huilde blij naar de maan: ‘Wrow-a-woe.’ Toen
rende hij de hoek om.
Daar was opeens een steeg vol duisternis.
Geen lantaarn.
Geen maanlicht.
‘Hé, weerwolf!’ Een vreemde stem klonk uit het
duister. Ogen glinsterden.
‘Wrow, wie is daar?’ zei Dolfje.
Het bleef stil.
In het duister bewoog iets. Iets heel groots.
Dolfje bleef staan.
‘K-kom tevoorschijn,’ gromde hij. ‘A-als je durft.’
De stem lachte kakelend.
‘Ben jij bang? Jij, kippenverslinder.’
Dolfje deed een stap achteruit.
‘I-ik ben niet bang, hoor. Ik b-ben een w-weerwolf.
Heel gevaarlijk. Hoor maar: wrow.’
Het was maar een zacht grommetje dat uit zijn
keel kwam.
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Een muizengrommetje.
Eigenlijk meer een piepje.
Snel deed hij nog een stap naar achteren, tot hij
weer in het maanlicht stond. Dat voelde een beetje
veilig.
Langzaam waggelde iets tevoorschijn uit de
donkere straat.
Dolfjes bek zakte open.
Het was iets wits.
Het had veren.
Kille ogen.
Een snavel.
En grote, gele klauwpoten.
Dolfje slikte toen een schaduw over hem viel. Hij
wreef met zijn voorpoten in zijn ogen.
Voor hem stond een kip. Maar geen gewone.
Het was een mega-kip, een superkip. De droom
van elk hamburgerrestaurant. Groter zelfs dan
Dolfjes weerwolfneef Leo.
Het was beslist de grootste kip van de wereld.
Dreigend waggelde zij op Dolfje af.
‘Ik pak jou,’ kakelde de kip. ‘Ik pik jou. Ik plet jou
tot pap. Ik prak jou tot prut.’
Dolfje deinsde terug.
‘N-nee, niet doen,’ riep hij. ‘Ik doe geen kip kwaad.
Al lang niet meer. Ik denk zelfs haast nooit meer
aan een kipkluifje.’
De kip lachte kakelend. ‘Kroak, je liegt, wolfbeest.
En die kippen van mevrouw Krijtjes dan?’
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‘Dat is lang geleden,’ riep Dolfje.
‘Liegbeest!’
De scherpe snavel hakte als een bijl naar Dolfje.
Hij dook net op tijd weg.
Krak! De snavel boorde een gat in de straat.
‘Hou op,’ riep Dolfje. ‘Dit kan helemaal niet.
Kippen kunnen niet praten.’
‘Ha, kijk wie dat zegt,’ snavelde de kip. ‘En
pratende wolven zijn zeker normaal?’
Opnieuw hakte zij naar Dolfje.
Vlug liet Dolfje zich voorover vallen. De snavel
zoefde vlak langs zijn oor.
Krok! Een nieuw gat in de stenen.
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‘Nu is het genoeg,’ gromde Dolfje. Hij keek
omhoog, waar de volle maan naar hem lachte.
‘Kom op, je bent toch geen watje,’ zei de maan.
Er kwam een grom uit Dolfjes keel.
‘Wrow!’
Het bloed raasde door zijn aderen.
Hij draaide zich om en keek de kip aan.
‘Wrow, ik ben het beu,’ gromde hij. Zijn stem
klonk rauw als een rasp.
De snavel van de kip flitste in het maanlicht.
Opeens had zij een mager gezicht. Dunne
haakneus. Het gezicht van mevrouw Krijtjes.
De Krijtjeskip lachte kakelend.
Dolfje sprong naar voren. Zijn tanden waren
scherp. Zijn klauwen kromden zich.
Grommend vloog hij de kip aan.
Veren dwarrelden in het rond. Er was gegrom en
gekakel.
Toen klonken er opeens stemmen. Ze zongen een
vreemd lied.
‘Roei, roei, roei maar door.
Roei door deur en ruit.
Roei, roei, roei maar door.
Roei ze allemaal uit...’
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