Hallo! > week 2 > les 2

Ziek op de bank
Ling zit op de bank.
Nou ja, ze hangt meer.
Dat komt omdat ze ziek is.
Over haar heen ligt een warme deken.
Haar hoofd is rood en haar tong voelt droog.
‘Drink maar wat,’ zegt mam.
Ling drinkt wat water.
Op haar schoot ligt een boek.
Het gaat over een prins.
Hij is dapper en flink en hij rijdt op een paard.
Lings ogen worden heel zwaar.
En dan...
Ling loopt door een bos.
Het is donker en eng.
In de verte hoort ze iets.
Het lijkt wel... een paard!
Ling duikt snel weg.
Ze duikt naast de stronk van een boom.
Ze gluurt om de stronk heen.
En jawel, daar ziet ze het paard al!
Op zijn rug zit... een prins.
Hij klakt met zijn tong.
Op zijn hoofd staat een kroon van goud.
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En aan zijn pink zit een ring met een steen.
De prins rijdt vlak langs Ling.
Hij stopt en stapt af.
Maar hij ziet Ling niet.
Want die zit naast de stam van een boom.
Dan hoort Ling weer iets.
Maar dit keer is het geen paard.
Het schuift en het slist.
Het is... een slang!
‘Help, een slang!’ roept Ling.
Wat is ze bang!
De prins kijkt om en trekt zijn zwaard.
‘Pang, pang!’ roept de prins.
De slang zakt in elkaar.
‘Dank je wel, prins,’ zegt Ling.
De prins kijkt haar aan.
Dan keert hij haar zijn wang toe.
Ling geeft hem een kus.
En dan...
‘Ling, gaat het wel?’
Mam staat naast de bank.
Ling schrikt ervan.

‘Ik had een droom,’ zegt ze.
‘Maar ik wist wel dat het een droom was, hoor.’
‘Hoe wist je dat dan?’ vraagt mam.
‘Een zwaard zegt geen pang,’ zegt Ling.
‘Alleen in een droom.’
Marian van Gog
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