
Wild van jou!

De eerste keer

Ik had het nooit eerder
gevoeld. Kriebels die zich 
in je knieholte nestelen.

Over je buik naar je arm
kruipen. Ik had nooit gedacht 

dat het me overkomen zou. 
Die prikkende gloed. Vurig
en warm. En had ik het 

vroeger geweten, dan 
had ik gewoon teruggebeten!
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Wereldbewonderaar

Pinguïn had genoeg
van chillen op het ijs.
Dus nam ze haar beide
billen en vertrok op 
wereldreis. Ze wou 

met de tapir vegetarisch
koken, met de potvis 
onderduiken in zee. Ze
droomde over een bizon,

toekan en chimpansee.
Ze wou praten met de lama,
kever en mier. Bovenal
wilde ze plezier! Dat ze 

na de zesde ijsschots 
heimwee zou krijgen, had ze 
nooit gedacht. Dus borg 
ze haar wilde plannen op

en keerde zich, hoe stom, 
gewoonweg om.
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In een zee van 
groen, drijf jij, 
mijn eland. 

54



Ik,

kever & kraal & 
kruip & kroel. Ik 
vlieg & val & vrij & 
voel. Ik hubbel 

& wubbel. Buitel & 
tuimel. Zing een 
liefdeslied luid 
& blij. Want ik heb 

jou, alleen 
voor mei ! 
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Smaakvol

Wees niet zo gek,
mijn kind, er is 
vast iemand die je
nog leuker vindt! 

Ik heb goede smaak,
sneerde ze naar mam.
Waarop ze stampvoetend
haar zes poten nam 

en op haar prins ging 
wachten. Haar dromen 
dreven af naar zijn snuit, 
hoe hij zijn lippen 

tuit … Terwijl ze daaraan
dacht, geheel onverwacht,
sloeg hij haar aan

de haak. Oh, smakte hij
opgewekt, wat heeft dat
meisje goede smaak! 
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met je
ogen … 

toe?

Als je 
kan, 

Wil je 
me dan,  
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Lamama

Je kan goed verhalen 
vertellen, in huppelen
ben je een kei. Met je 
gigagrappige mopjes maak 
je iedereen blij. Je vindt
het meest malse gras
en de mooiste bloemen.
Ik denk dat we je vanaf
nu Lamama gaan noemen.
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Vraagje

Euhm. Excuseer. Als ik mag … wil jij 
mijn vriendje zijn? Je bent slim, 
gestroomlijnd. Ik vind je erg fijn. 

Soms duik je onder. Dat niemand
je ziet, is een wonder. Kom je met 
me spelen? Dan kunnen we muziek 

delen. Kom je? Alsjeblieft?
Bij mij thuis? Wat zeg je?

GA WEG GESPUIS!

Ach. Och. Vervelend toch dat ik voor je 
val. Mocht ik niet beter weten, dan riep ik:

WAT BEN JIJ EEN KWAL! 
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Verhaal met een staartje

Ik!
Ik wil!
Ik wil hem! 
Ik wil hem graag!

Heb?
Heb je?
Heb je het?
Heb je het gehoord?

Wat?
Waar?
Waarom?
Waardoor? 

Kom! 
Kom! Zeg!
Kom! Zeg! Het!
Kom! Zeg! Het! Snel!

Ik ga ervan blozen. Hij.

Hij?
Hij heeft!
Hij heeft! Wat?
Een jongen gekozen!
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zijn.

Dat je net 
genoeg blank,
net genoeg 
zwart in je
hebt om mijn 
perfecte 
kleurling te 
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Vrij gezellig

Ik hoef geen 
ring om mijn
vinger, geen
kind op mijn 
arm. Van zus

en van zo, 
krijg ik het 
niet warm. 
Ik hoef geen
gemoet en 

gezoet en 
gezeem. Het
liefst van 
al blijf 
ik hier.

Alleen in 
mijn burcht. 
’t Is echt 
geen gemis. 
Wie anders 

beweert,
weet niet
dat vrij zijn
zo gezellig is!
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Bizon der

Hoe hij daar
stond, stevig.
Met zijn poten
in het gras. 
Zelf niet wetend 
hoe bizon-der 
hij was. 
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wild van jou!

Je kan grommen als de 
griezeligste, maar je bent 
ook knuffelzacht. Er 
komen lichtjes in je 

ogen als je naar me lacht. 
Er is niks waar ik niet
van hou. Papa, ik ben
helemaal
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