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ik ben niet bang

ik loop in het bos.

het is laat.

ik zie de maan al.

maar ik ben niet bang.

heus niet.

kijk maar.

ik loop hier fijn.

het is niet eng.

aa!
wat voel ik?

wat zit daar in mijn haar?

is het een eng dier?

ik voel aan mijn kop.

laat maar!

wat ben ik suf.

het is maar een tak.

een tak van een boom.

de tak zat in mijn haar.

ik pak de tak.

weg met dat ding!

ik loop weer door.

het gaat top.

wat is het bos leuk!
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ik kijk om me heen.

de maan is vol en wit.

ik loop en loop en loop.

aa!
wat hoor ik?

wat is dat?

is het een gil?

ik ril en ik beef.

ik kijk om me heen.

laat maar.

ik zie het al.

wat dom van mij!

het is maar een raaf.

kaa, kaa! doet hij.

ik loop weer door.

ik ben heus niet bang.

kijk maar.

ik loop en loop.

aa!
wat zie ik in de boom?

het is een geel oog…

en nog een geel oog!

ik gil het uit.
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maar dan zie ik het al.

het is maar een uil.

wat dom van mij!

zie je wel.

het is niet eng in het bos.

ik ben niet bang.

heus niet!

het bos is leuk.

ik loop weer door.

aa!
wat voel ik daar op mijn been?

is het mier?

of is het een tor?

ik mep op mijn been.

hou op! roep ik.

ik ben het zat.

ik wil niet meer in het bos zijn.

ik wil weg.

weg uit dit bos.

dan ben ik maar bang!

nou en?

ik wil naar huis.

ik lees wel een boek.

dat is pas fijn!
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ben jij bang?

bang zijn is niet fijn.

maar het is ook niet raar.

dus schaam je niet!

ben jij bang voor een muis?

een muis in een hok?

nee.

een muis in een hok is niet eng.

de muis kan er niet uit.

maar een muis in je huis?

hij zit in de hoek.

daar!

hij gaat naar je teen.

is die muis wel eng?

wat doe je?

gil je het uit?

ren je weg?

of vang je hem?

en een mug?

ben jij bang voor een mug?

of is de mug bang voor jou?

zit er een mug bij jou?

wat doe je dan?

geef je hem een mep? ik wel.

baf!

weg mug!
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kaat de kol

ik ben kaat de kol.

ik hou van eng.

ik ben er dol op.

wil jij ook eng zijn?

kom dan bij mij.

ik geef jou wel les.

doe maar met mij mee.

wil je eng zijn?

eet dan ook eng.

ik maak net soep.

let maar op.

hier is een rat.

ik pak een mes.

hak!

ik mik zijn kop in de pan.

hak! hak!

dat was zijn poot.

en nog een poot.

er gaat nog wat zout bij.

ik zet de pan op het vuur.

dat is dat.

nog een uur.

en dan is de soep top!
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wil jij eng zijn?

zie er dan eng uit.

ik maak je wel eng.

ik hang een bot om je nek.

en ik doe je haar in de war.

ik maak een veeg op je wang.

en nog een veeg.

kijk maar heel boos.

en gil hard.

ik doe het wel voor.
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eng zijn is heel leuk.

let maar op.

kijk door het raam.

daar is lies.

ze gaat naar school.

die lies is suf.

ze is nog maar vier.

en ze is heel lief.

ik haat lief!

kom mee!

ren de weg op.

en maak lies maar bang.

kijk heel boos naar haar.

gil het uit.

BOE!

doe maar.

ik kijk hoe jij het doet.

en dan gier ik het uit!

wat?

wil je niet?

wil je lief zijn?

doe niet zo raar!

neem dan maar les bij een fee.

een fee is suf.

en jij ook!

dag!




