Sneeuwmoe

Oeioei waar is mijn staart kukelt
de haan, als hij er maar niet is
afgevroren.
Mijn snor plakt aan mijn mond
snift de viool.

Tijd voor een koud verhaal bibbert de paalkabouter.

Maar het gaat niet over
sneeuwbeesten, sneeuwhoeden

of sneeuwmutsen. Ook niet over
sneeuwverdronken auto’s of de
sneeuwfrutsels in de kast.

Pak maar een stoel, en luister
naar mijn vertelling.

De binnenpoppetjes willen naar
buiten. Zo prachtig wit. Nog
niemand heeft er gespeeld in
het zwanendons.
De kamerdeur staat op een kier.

In een lange rij stappen de poppetjes de sneeuw in. Maar het
zwarte poppie moet binnen blij-

ven. Het zit te vast geplakt.
O wat is het fijn om in de sneeuw
te zijn. Ze dansen en springen,
ze wippen en waggelen. De baby

in zijn wagen kirt en kraait.
We hebben onze zomerkleren aan, maar toch hebben we het niet koud. Ik bel mamma zegt het
blauwe ijsmeisje, en dan maak ik een filmpje.
O O O wat is het leuk. Zullen we sneeuwballen gaan gooien?

OOOOO Wat een kou rilt oma

Snik. Maar ik ruim die sneeuw effe weg van het pad. Dat moet, dat
is goed. Schep op en draai, gooi

weg. Schep op en draai en gooi.

Oma, zie je die poppetjes niet? Ik
zie ze wel, maar ik hoor ze niet.
Zomerpoppetjes horen ook niet

in de sneeuw. Ik schep ze op en
gooi ze weg, ik gooi de sneeuw er
boven op. Op geruimd staat netjes.
Oma, die zwarte poppies zitten op het raam geplakt. Nou ja, dan schuif ik die niet. Klaar is Snik.

Even zitten, rusten.
Pas op Oma, Jan met de bolderwagen ontsnapt. Hij klimt in de steel, spring t er af, rent weg over
de hoge sneeuwberg.

Waar zijn ze nou? Ik zie ze

niet meer. Ik ga er achter
aan met de sneeuwstep.
De sneeuwstep kan vliegen.

Kijk Kijk.
Ik zweef op de step als een
engel boven de daken.

OOOOJee,
Help help, hoe
kom ik terug?

Dag oma Snik. Tot ziens.

