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WAAR IS DE KOEK?

Vos is in de tuin.
Hij heeft een pot met verf.

En een kwast.
Daar verft hij het hek groen mee.
Er staat nog een pot met verf.
In die pot zit wit.
Want het hek wordt groen met wit.
Mooi, hoor!

 ‘Koek, koek!’

Vos kijkt op.
Hij ziet niets.

‘Koek, koek!’
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‘Wie is daar?’ roept Vos.
‘Koek, koek!’

‘Waar koek? Hoe koek?

Ik weet van geen koek!’ bromt Vos.
‘Koek, koek! Koek, koek!’

‘Waar ben je? Waar zit je?
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Kom op! Laat je zien!
Zeg waar de koek is.
Ik wil ook een stuk!’

‘Koek, koek!’

Nu is Vos het zat.
Hij zet de pot met verf neer.
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Hij kijkt goed om zich heen.
Hij kijkt naar links en naar rechts.
Hij kijkt naar de grond.
Hij kijkt naar de lucht.

Wat is dat?
Wat zit daar in die boom?
Is dat een… een…?

‘Koek, koek!’

‘Ik zag je heus wel!’ roept Vos.
‘Ik weet niet wie je bent.
Maar ik weet wel waar je bent.
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Je zat op die tak daar.
Toen vloog je weg.
Je vloog in de kruin van de boom.
Wacht maar!
Ik kom naar je toe!
Ik pak je!’

Dat is dom van Vos.
Het dier in de boom is veel te snel.

‘Koek, koek!’ roept het nog één keer.
En dan vliegt het de boom uit.

Is het een mus? 

Is het een mees?
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Is het een vink? 

Een valk?

Is het een duif of een dodo?
Vos weet het niet.

‘Wacht, dier! Wacht!’ roept hij.
‘Wijs mij waar de koek is!’

En kijk, daar gaat Vos!
Hij laat het hek in de steek.
En het is niet eens af!
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