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wie is nog niet in slaap?

het is nacht.

de maan staat hoog in de lucht.

elk beest in het bos is in slaap.

‘ie, ie!’

of toch niet?

wie is nog niet in slaap?

‘ie, ie!’

nu zie ik het.

daar gaat iets door de nacht.



iets dat klein is.

iets dat vliegt.

iets dat piept.

iets dat op zoek is.

naar wat?

dat weet ik niet.

nou ja, ik weet het wel.

maar ik zeg het nog niet.

wat zeg je?

wie ik ben?

ik ben paul van loon.

en dit verhaal is van mij.

voor jou.

let maar op.

ik ga door met het verhaal.

goed, waar was ik ook weer?

o ja.

heel het bos is in slaap.

bijna.

want iets is nog niet in slaap.

iets dat klein is.

iets dat vliegt.

iets dat piept.

iets dat op zoek is.

8



kijk, daar op die tak.

daar zit iets.

in het licht van de maan.

het is flier.

zie je haar?

flier kijkt om zich heen.

zij zoekt iets.

maar wat?
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iets dat klein is

flier zit op de tak.

zij kijkt om zich heen.

het is stil.

het is nacht.

het ruist in de boom.

dat is de wind.

de wind waait hard.

en nat is het ook.

het spet en het spat op de tak.

‘ie, ie!’ zegt flier.

‘ie, ie!’

hoog in de boom is een deurtje.

een dier rent de tak op.

het gaat het deurtje door.

flier kijkt naar het deurtje.

‘dat dier is net als ik,’ zegt zij.

‘het is een klein dier.

een klein, vlug dier, net als ik.’

flier tikt op het deurtje.

tik, tik.
ze wacht.
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ze hoort niets.

het deurtje blijft dicht.

flier tikt nog eens.

nu heel hard.

bom, bom!

plok zit in zijn huis.

‘ja, ja,’ roept hij.

‘ik kom al.

wie bomt daar op mijn deur?’

de deur gaat op een kier.

plok kijkt door de kier.

hij ziet iets dat klein is.

iets dat piept.

iets dat vlug is.

iets dat op zoek is.
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‘wie ben jij?’ zegt plok.

‘wat zoek jij?’

‘ik ben flier,’ zegt flier.

‘ik ben net als jij.

ik ben klein en vlug.

en ik ben nat en koud.

maar ik heb geen huis.

mag ik in jouw huis?’

‘ga weg,’ zegt plok.

‘jij bent niet net als ik.



ik ben mooi rood.

jij niet.

jij hebt de kleur van de nacht.

ik heb een pluimstaart.

jij niet.

ik ben een eekhoorn.

jij niet.

ik wil jou niet in mijn huis.’

bam! de deur slaat dicht.

flier zit alleen op de tak.

zij is koud en nat.

ze rilt.

‘dan ga ik maar weer.’

en daar gaat flier.

alleen door de nacht.

flier is niet net als plok.

flier is geen eekhoorn.

maar wat is flier dan?

weet jij het al?

ik weet het wel.

maar ja, dat is niet zo raar.

want het is mijn verhaal.

nu gaat het verhaal weer door.

let maar op wat flier gaat doen ...
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iets dat vliegt

daar vliegt iets door de nacht.

‘oehoe, oehoe,’ hoort flier.

zij ziet weer een dier.

het gaat alleen door de nacht.

hoog in de lucht.

het dier gaat naar een boom.

daar is een huis.

het dier woont in een boomhuis.

‘kijk,’ zegt flier.

‘dat dier lijkt op mij.

het is een vliegdier, net als ik.

ik vlieg ook.

bij hem moet ik zijn.

ik vlieg door de nacht.

hij ook.

ik ben alleen.

hij ook.

dus ik ben net als hij.’

de wind waait.

het is koud en nat.

‘vlug naar dat vliegdier,’ zegt flier.

‘hij is net als ik.’
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flier is klein.
ze zit in een boom op een tak.
maar wat voor dier is flier?
is ze een eekhoorn, net als plok?
een bosuil, net als uil?
of een muis, net als piep?
zelf weet flier het niet.
wie weet het wel?
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Een verhaal over willen weten wie je bent. 
Flier weet het nog niet. Is ze net als jij? 
Een mooi leesboek op AVI M3 
van Paul van Loon.




