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Hieperdepiep! Rosa is jarig!
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Haar cadeau is een zachte, kleine, slapende verrassing… 

Rosa



‘Wat een schatje’, vindt Rosa. 
‘Maar waarom is het zo vreemd aangekleed?’

Niemand die het weet
 en de Verrassing slaapt nog ...



‘Wat een schatje’, vindt Rosa. 
‘Maar waarom is het zo vreemd aangekleed?’

Langzaam opent de Verrassing haar ogen ... 
en kijkt om zich heen. 



Ze lijkt wel omsingeld!
Drie paar ogen  
staren haar aan. 

‘Wat is dat?’  
 kwettert Rudolf. 
  ‘Ze kan dus duidelijk  
   níét vliegen.’

‘’t Is ook geen kat,  
veel te mollig’,  
miauwt Rita.

‘En ook geen mopshond’, keft Ronnie.
‘Moet je die poten zien!’



‘Er zit weinig beweging in’, merkt Rudolf op.
‘Eigenlijk’, fluistert de Verrassing,  
  ‘ben ik wél erg goed in judo.’

‘Pardon?’ blaft Ronnie.
‘Ik ben een beetje doof.’

‘Ze zei net dat ze een weirdo is,’ gniffelt Rita,
‘een buitenbeentje.’

‘Ben jij een weirdo?’ herhaalt Ronnie.
Eh ... De Verrassing weet niet goed  
wat ze daarop moet antwoorden. 

‘Dat is ze vast en zeker’, beweert Rita. 
‘Het is geen kat, noch een hond, noch  
een vogel, dus is het een buitenbeentje.’


