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Drol

Koning Bons is jarig.
Hij is de baas van de kabouters.
Er is dus feest in het bos.
Een groot feest met muziek en lekker eten.
Joel maakt muziek.
Ze speelt op een fluit.
Hobbel en Knot dansen.
Hobbel loopt altijd een beetje mank.
Toen hij nog een kind was, viel hij een keer uit een boom.
Daarom is één been krom.
Maar dat zie je niet als hij danst.
Knots muts valt bijna van haar hoofd.
Je ziet nu waarom ze Knot heet.
Ze heeft heel lang haar.
Het haar zit in een knot onder haar muts.
‘Wie wil nog taart?’ roept Dubbel.
‘Ik heb al twee stukken op.
Nee, twee keer twee stukken.
Nee, twee keer twee keer twee stukken.’
Dubbel houdt van eten.
‘Ik wil nog wel een glas sap!’ roept Hobbel.
Bes maakt elk jaar tonnen vol met sap.
Ze drinken het alleen tijdens feestjes.
Bes heeft een restaurantje met Plum.
Plum bakt elke dag brood.
En ze bakt elke dag drie taarten.
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‘Niet te veel drinken!’ roept Knot.
‘Daar ga je van wiebelen.’

‘De zon komt bijna op,’ zegt koningin Zoef.
Zoef is de vrouw van koning Bons.
Zij kan heel hard rennen.
Ze rent harder dan alle kabouters.
Zelfs als ze een lange jurk aanheeft.

Hobbel kijkt naar de lucht.
Ja! Het wordt al licht.
De nacht is bijna voorbij.
Tijd om naar bed te gaan.
Ze ruimen snel op.
Dan lopen ze naar hun huisjes.
Koningin Zoef loopt voorop.
Hobbel en Knot lopen achter haar aan.
Dubbel is de laatste.
Hij eet alweer een stuk taart!
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‘Wat was het een leuk feest!’ zegt Knot.
‘Bah!’ roept Hobbel.
‘Vond je het geen leuk feest?’ vraagt Knot.
‘Jawel!’ zegt Hobbel.
‘Maar dit is niet zo leuk.
Kijk naar mijn schoenen!’
Hij steekt een been vooruit.
‘Je hebt in de poep getrapt!’ roept Knot.
Hobbel kijkt sip.
‘Oeps,’ zegt Kootje.
Kootje is een konijn.
Ze woont ook in het bos.
En ze was ook op het feest.
Net als bijna alle andere dieren.
‘Heb jij op het pad gepoept?’ vraagt Hobbel.
‘Ik dacht er niet bij na,’ zegt Kootje gauw.
‘Ach, het zijn maar een paar keuteltjes,’ zegt Knot.
‘Als het nou de drol van een ree was.
Of van een zwijn…’
‘Het spijt me,’ zegt Kootje.
‘Ik maak je schoenen wel schoon.’
‘Dat doen we wel samen,’ zegt Hobbel.
‘Laten we eerst gaan slapen.’
Maar hij kijkt nog steeds een beetje boos.
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Alle dieren en kabouters gaan naar hun holletje of hun huisje.
Hobbel zet zijn schoenen voor de deur.
Hij loopt op zijn sokken naar binnen.
‘Wie poept er nou op het pad van de kabouters?’ moppert hij 
nog.
‘Kootje is een konijn,’ zegt Knot.
‘Dat doen konijnen.’
‘Het is niet zo netjes,’ zegt Hobbel.
Hij kamt zijn baard en poetst zijn tanden.
Knot kamt haar haren.
Dat duurt een tijdje omdat ze zo lang zijn.
Dan gaan Hobbel en Knot eindelijk slapen.
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