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De avond valt, de vogels zwijgen.

Panda ligt rustig op zijn rug

bij zijn grot in de berg.

Voor die grot staat een boom.

Eekhoorn komt eraan.

Hij nestelt zich gezellig naast Panda.

Ze kijken naar de vollemaan

boven de hoge boom.

‘Kon ik de maan maar

uit de hemel plukken’, zegt Panda.

‘Waarom?’ vraagt Eekhoorn.

‘Om ermee te spelen.

De maan is een bal, dat zie je toch?’

‘Kun je met een bal spelen?’

vraagt Eekhoorn.

‘De kinderen in het dorp

aan de voet van de berg

spelen vaak met ballen’, zegt Panda.

‘Vinden ze dat leuk?’ vraagt Eekhoorn.

‘Ja, ze lachen en zingen liedjes

terwijl ze de bal naar elkaar gooien.’

‘Lachen en zingen, ja,

dat is leuk’, zucht Eekhoorn.

‘Daar heb ik nu wel zin in.’

De maan
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Hij kijkt naar de maan en denkt na.

‘Zal ik de maan voor jou

uit de hemel gaan plukken?’

vraagt hij opeens aan Panda.

‘Wil je dat voor me doen?’

roept Panda blij.

‘Ja, jij bent toch mijn vriend?

En voor een vriend doe je alles.’

Meteen rent Eekhoorn langs de stam omhoog.

Zo snel als... nou ja, een eekhoorn.

In het topje van de boomkruin

steekt hij zijn arm uit.

‘Nee!’ roept hij. ‘Ik kan er net niet bij!’

‘Misschien als je op de tippen

van je tenen gaat staan?’ roept Panda terug.

Eekhoorn probeert het, hij rekt zich uit.

‘Nee, nog altijd niet, ik ben te klein!’ roept hij.

‘En met een tak?’ roept Panda terug.

‘Sla de maan met een tak uit de hemel!’

Eekhoorn knaagt een lange, dunne tak door.

Dan slaat hij er zo wild mee

dat hij bijna naar beneden tuimelt.

‘Jammer, het lukt niet!’ roept hij.

Hij daalt af naar Panda.

‘Jammer. Doodjammer’, zegt hij nog eens.
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