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V ersjes

over de aard van het beestje

Langzaam

Snel

Nee nee, ik ben…
geen trage tor…
en ook geen...
slome slak.
Ik kom waar ik…
graag wezen wil…
maar wel…
op mijn gemak.
Zoef, zoef!
Opgelet:
Ik ben zo snel als een raket!
Zoef, zoef!
Aan de kant!
Ik ben de snelste van het land!
Zoef, zoef!
Zag je mij?
Ik flitste als een speer voorbij!
Zoef, zoef!
Jammer zeg,
je was te laat, ik ben al weg!
De schildpad

De cheetah

Voorzichtig
Jeminee,
wat hoor ik daar?
Een wolf?
Een vos?
Een adelaar?
Blijf in je hol,
er dreigt gevaar!
Een bruine beer?
Een jaguar?
Een…
O, het is de eekhoorn maar!
De alpenmarmot

Onbesuisd
Lekker hazelnootjes kraken,
lekker duikelen en dollen.
Lekker buitelingen maken,
lekker springen, lekker hollen.
Lekker klimmen tot de kruinen
van de bomen in het bos.
Lekker door de struiken struinen
en niet bang zijn voor de vos.
Lekker beukennootjes eten,
lekker klauteren in de bomen.
Lekker zogenaamd vergeten
voor het donker thuis te komen.
Lekker lang op motten jagen,
lekker zwaaien naar de maan.
Lekker pimpelmeesjes plagen…
‘Pluimstaart!’
‘Ja, ik kom eraan!’
De eekhoorn

Log
Lenig
Met ruggen rond als hoepeltjes
bewegen wij ons soepeltjes
en sierlijk door de zee.
We kwebbelen, we kwetteren,
we spelen en we spetteren
met alle winden mee.
We springen wild en watervlug
omhoog, omlaag en weer terug,
gezellig twee aan twee.
De tuimelaar

Ik ben een reus. Ik ben zo groot
als een garnalenvissersboot,
en in mijn eentje even zwaar
als dertig auto’s bij elkaar.
Ik ben niet lenig en niet snel
maar duiken kan ik lekker wel.
Want op de bodem van de zee
vertoeft mijn lievelingsdiner:
de pijlstaartinktvis. Heerlijk zeg.
Daar zwemt er eentje, uit de weg!
De potvis

