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De bol met de klok
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1. Wolken

Ver weg, heel ver weg,
voorbij de maan
zweeft bol Nul.
Het is de bol van Blitz.
Hij woont er samen met het vogeltje Priet.

Meestal is het zonnig op bol Nul.
Maar nu is de lucht grijs. 
Het is bewolkt.
Dat is al een paar dagen zo.

Blitz ligt op zijn bed.
Hij heeft geen zin om op te staan.
Zijn bed is een kietelbed.
Er zitten vingers aan.
Die gaan op en neer. 
Het bed kietelt Blitz wakker.
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Blitz loopt naar zijn boom.
Daar groeit altijd eten in.
Maar nu groeit het eten niet.
Er hangt een knak in de boom.
Hij is nog piepklein.
Te klein om op te eten. 
Ernaast hangt een lik.
Ook die is ook nog heel klein.

Blitz heeft honger. 
Hij trekt aan zijn neus.
Dan laat hij hem los.
Plong! doet de neus.
Wat kan Blitz eten? 

‘Piet!’
Daar is Priet.
‘Piet!’ roept Priet.
‘Ik was bij de struik, Blitz.
De besjes zijn nog te klein.
Ze groeien niet.
Piet! 
Ik heb honger.’

Blitz rekt zich uit. 
Hij stapt uit bed.
Zijn maag rommelt.
Blitz heeft honger. 
Hij heeft al een tijd niets gegeten.
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Blitz schudt zijn hoofd.
‘Ik weet het niet,’ zegt hij.
‘We moeten wachten.
Misschien is er morgen weer iets te eten.’

‘Piet!’ roept Priet.
‘Ik hou niet van wachten.
Als ik wacht, gaat de tijd langzaam!’
‘Dat kan niet,’ zegt Blitz.
‘De tijd gaat altijd even snel.’
‘Niet!’ piept Priet.
‘Wel!’ zegt Blitz.

Blitz wijst naar de boom. 
‘Kijk eens naar mijn eten.
Dat groeit ook veel te langzaam.’
‘Piet!’ roept Priet.
‘Hoe kan dat?’
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Priet landt op bol Nul.
Zijn borst gaat op en neer.
‘Pie-iet!’ roept Priet hijgend. 
‘Was dat langzaam?’
‘Nee, je was heel snel,’ zegt Blitz.
‘Je leek wel een raket.’

2. De tijd

Priet zit bij zijn struik.
Hij kijkt naar de besjes.
Ze groeien niet.
En hij wacht al zo lang…
Het duurt eeuwen!

Priet vliegt terug naar Blitz.
‘Piet!’ roept hij.
‘De tijd gaat te langzaam.  
Echt waar.’ 
‘Dat kan niet,’ zegt Blitz.
‘De tijd gaat altijd even snel.’
‘Toch is het zo,’ zegt Priet.
‘ Zullen we het testen?’ vraagt Blitz.
‘Piet!’ roept Priet. 
‘Dat is een goed idee!’

Priet vliegt de ruimte in.
Hij vliegt zo hard hij kan.
En dan keert hij terug.
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Priet gaat in de boom zitten.
Nu is Blitz aan de beurt.
Hij gaat een rondje lopen.

Blitz tikt de boom aan.
Daarna begint hij te lopen.
Hij loopt snel.
En bol Nul is klein.
Blitz komt bij de schotel.
Daar kan hij mee door de ruimte vliegen. 
Blitz rent verder.  
Daar is de boom weer.
En zijn kietelbed.
Doodmoe valt Blitz op het bed.

‘Piet!’ roept Priet.
‘Wat kun jij snel lopen!’
Blitz veegt zweet van zijn hoofd.
Hij hijgt.
‘ Zie je nu wel,’ zegt hij.
‘Wij kunnen snel zijn.
Dus het eten kan ook snel groeien.
Er is niets mis met de tijd.’
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