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Pim Lammers

Wij gaan weg!
Ping en Wing wonen in een park vol dieren.

Ze vinden het daar leuk.

Alleen hebben ze één grote wens:

ze willen graag een kind!

Dus gaan ze op zoek naar een ei.

Ze willen snel het park uit sluipen.

Maar er zijn nog meer dieren  

met een wens …

weg!
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Kijken naar dieren

Er staat een rij voor het park.

Mensen willen dieren zien.

‘Komt u maar!’

De baas staat bij de poort.

‘Wil je naar enge tijgers kijken?

Of wil je een dik nijlpaard voeren?

Hier kun je dat doen!’

‘Kan ik ook op een tijger rijden?’

Een klein kind staat naast hem.

‘Dat kan!’ zegt de baas.

‘Voor geld kan alles.’

En hij roept weer:

‘Komt u maar! 

Komt u maar!

Hier kost een kaartje veel geld!

Oeps … ik bedoel niet veel geld.’

De mensen gaan het park in.

Ze lopen de vissen voorbij.

En gaan dan dieren kijken.
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Ping en Wing 

‘Dat ging goed!’ zegt Ping.

En hij geeft Wing een kus.

‘De mensen vonden ons weer leuk.’

‘Hm,’ zegt Wing.

‘Heel leuk,’ gaat Ping verder.

‘Hoorde je ze juichen?

Toen ik die koprol deed?’

‘Hm,’ zegt Wing.

Ping klapt hard in zijn vleugels.

‘Ze klapten nog harder dan dit!’

‘Hm,’ zegt Wing.

‘Of toen jij ging dansen!’ zegt Ping.

‘Ze keken hun ogen uit.

Jij kunt dat ook zo goed.’

‘Hm,’ zegt Wing.

‘Wat is er?’ vraagt Ping.

‘Je zegt alleen maar hm.

Jij vindt het toch ook leuk?

Al die mensen die naar ons kijken?’

Wing zucht diep.

‘Ik ben er wel klaar mee.
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Ik wil iets anders.’

‘Wat wil je dan?’ vraagt Ping.

‘Een kind,’ zegt Wing.

Nu zucht Ping ook.

‘Je weet toch hoe het werkt?

Ik ben een man.

Jij bent een man.

Daar komt geen ei van!’

Wing slaat zijn vleugels over elkaar.

‘En toch wil ik het!’

‘Ik weet het,’ zegt Ping.

‘Een kind is ook mijn droom.’

Hij legt een vleugel om Wing heen.

‘Ik wil het zo graag,’ zegt Wing.

Zijn stem trilt een beetje.

‘In het park ligt nergens een ei.

Anders zou ik het zo stelen!’
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Plots heeft Ping een plan.

‘Weet je wat?’ zegt hij.

‘We gaan hier weg!

Buiten het park lukt het vast.

Daar vinden we wel een ei.

Een ei zonder ouders.

En anders stelen we er een.’

Wing kijkt hem aan.

‘Meen je dat echt?

Maar het park dan?

En de mensen?

En het klappen?

Jij vindt het zo leuk hier!’

Ping haalt zijn vleugels op.

‘Jouw geluk is mijn geluk.

En samen een kind …

Wat is er nou leuker dan dat?’

‘Je bent een schat!’ zegt Wing.

En hij geeft Ping een kus.
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Nel 

Ping en Wing sluipen door het park.

Ze komen langs het hok van Nel.

Ze horen haar snurken.

Er staat een stapel lege kratten.

Daar zat eerst Nels eten in.

Ping botst tegen de stapel.

Nel schrikt wakker.

‘Lekker!’ roept ze.

‘Krijg ik weer eten?’

‘Het spijt ons,’ zegt Ping.

‘We hebben geen eten.’

‘We liepen alleen langs,’ zegt Wing.

‘Jammer,’ zegt Nel.

‘Maar waar gaan jullie heen dan?’



‘Wij gaan weg,’ zegt Ping.

‘Want wij hebben een wens.’

‘We willen een kind,’ zegt Wing.

‘Dus we gaan op zoek naar een ei.’

‘Wat leuk,’ zegt Nel.

‘Soms wil ik ook wel weg.

Ik heb net als jullie een wens.’

‘Wil je ook een kind?’ vraagt Ping.

‘Dacht het niet!’ roept Nel.

‘Al dat huilen en kwijlen.

En dan ook nog snot en poep en …’

‘Wat is jouw wens dan?’ vraagt Wing.

‘Ik droom van liefde,’ zegt Nel.



‘Het is best fijn hier, hoor.’

Ze wijst naar de kratten.

‘Wat wil een nijlpaard nog meer?

De mensen vinden voeren leuk.

En ik vind het leuk als ze me voeren.

Maar toch mis ik iets.

Ik mis iemand …

Liefde gaat niet alleen door de maag.’

Nel kijkt droef.

‘Ik voel me soms wat alleen.’

‘Snap ik,’ zegt Ping.

‘Ik kan niet zonder Wing.

Ook al maakt hij vaak troep.’

‘Ik snap het ook,’ zegt Wing.
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