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Echt gebeurd

Er was eens een tijger.

Echt.

Het stond in de krant.

Dus geloof het maar.

Dit verhaal is waar.

Is de zee diep?

Ja, die is diep.

Is de lucht blauw?

Ja, die is blauw.

Staat de maan ver weg?

Ja, die staat ver weg.

Is dit verhaal dus waar?

Ja, dit verhaal is waar.
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Goed.

Dan kunnen we verder.

Er was dus eens een tijger.

Hij woonde in India.

En die tijger was het zat.

Wat was de tijger zat?

Toch niet het bos waar hij woonde?

Nee.

Was hij het zat om alleen te zijn?

Niet echt.

Was hij zijn strepen zat?

No! 

Wat dan wel?

Nou, hij was de regen zat.

Want van regen word je nat.

Je weet wel:

druppels in je vacht,

in je nek, op je kop.

Je verzuipt in je vel

en je botten worden koud.
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Dus die tijger dacht:

mooi niet.

Ik ben geen kat in bad.

Ik ben geen kat die verzuipt.

Ik ben dus een tijger.

En ik ben moe van de regen,

en van het water.

Ik wil geen bad,

maar een bed.

Dus toen de regen viel en viel,

dag na dag,

nacht na nacht.

Ging de tijger op zoek.

Op zoek naar een huis.

Een leeg huis met een bed erin.

Echt.
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En de tijger vond een huis.

Het was er donker.

Hij liep om het huis heen.

Hij vond een deur.

Geen bel, geen klop, geen:

‘Hallo is daar iemand?’

Nee hoor, hij liep zo naar binnen.


