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Marie-Louise en Mark Sekrève

Giraf schrijft!

Uitgeverij Eendagsvlieg



Krook houdt een vis omhoog. ‘Kijk, Giraf! Wat een grote!’ 
‘Bravo!’ roept Giraf. ‘Jij bent de beste vissenvanger!’
Krook grijnst. Hij doet de vis in de emmer. ‘Heb jij al iets?’



‘Nog niet.’  
‘Jawel!’ roept Krook. Hij springt wild op en neer. ‘Je hebt beet!’



‘Maar het is geen vis,’ zegt Giraf. ‘Het is een fles met iets erin.’
Krook wrijft in zijn poten. ‘Is het iets om op te smikkelen?’
‘Ik denk het niet, Krook. Het lijkt op een brief.’
‘Een brief?’ Krook zwaait de fles hoog boven zijn hoofd. 
‘We kunnen niet eens lezen! Weg ermee!’ 



‘Niet weggooien!’ Giraf trekt de fles uit de poten van Krook. 
‘Olifant kan hem aan ons voorlezen. Ga je mee?’ 
‘Kan niet,’ zegt Krook. Hij klopt op zijn buik. 
‘Ik moet heel veel visjes vangen. Voor mijn hongerige lijf.’
 



Giraf zet de fles op tafel. ‘Kijk Olifant, dit heb ik gevangen.’
‘Zozo,’ zegt Olifant. ‘Dat is flessenpost.’  
Giraf knikt. ‘Wil jij hem voorlezen?’
‘Natuurlijk,’ zegt Olifant. Hij glimlacht. ‘Het is een brief van IJsbeer. 
Hij woont één dag flessenpost hiervandaan.’



‘Wat schrijft hij?’ 
‘Lieve allemaal, wat doen jullie vandaag? 
Hier sneeuwt het dikke vlokken. Ik lees een heerlijk boek, 
vol avonturen. Grote groeten, IJsbeer.’



‘Zullen wij ook flessenpost maken?’ vraagt Giraf. 
‘Goed idee. IJsbeer is dol op lezen.’
‘Maar ik kan niet schrijven…’ mompelt Giraf zacht. ‘Olifant…’ zegt hij langzaam. 
‘Houdt IJsbeer misschien ook van tekeningen?’ 
‘Enorm,’ zegt Olifant.



‘Fijn!’ roept Giraf. Dan tekent hij Olifant, die schrijft aan IJsbeer. 
En hij tekent zichzelf. 
‘Nu de anderen nog,’ zegt hij.



Giraf zwaait. ‘Ha, die Zebra en Krook! Ik ga jullie tekenen voor IJsbeer.’



‘Dan doe ik de radslag!’ roept Zebra. ‘Tekenen maar!’ 
Krook pakt een dikke vis vast. ‘En teken deze, Giraf! 
Dit is mijn allergrootste!’ 

Hij likt zijn tanden af. ‘Dit wordt een heerlijk hapseltje voor mij.’
Giraf tekent met het puntje van zijn tong uit zijn mond. 


