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Kurl en opa zijn dil<ke maatjes.
Ze werl<en samen in het bos,
Cf l<lussen aan een huis voor
een roodborstle,
Maar nu doen ze dat niet meer.
- ll< ben oud en moe, zegt opa
op een dag,
De trap l<an il< niet meer op.
En mijn huis is te groot,
verhuis naar een flat.
Daar woon il< l<tein en Íijn.
Opa nam weinig mee naar zijn flat.
Ziln anÍiel<e l<ast gaf hij aan tante

De Iuie banl< ging naar oom Bar1,
En zi)n werkl<ist was voor Kurt.
Cpa had veel zin in zijn flat.
Maar één ding vond hij niet leul<.
Hil l<on niet meer naar het bos.
- ll< hou van groen, zei opa,
En van de dieren in het bos.
Maar mijn flat heeft geen tuin.
Daar is niets aan te doen.
Wet waar, denld Kurt,

Fien,

ll<

ll<

heb een plan!
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Vandaag neemt Kurt zi;n botderl<ar,
Hij tegt er zi)n werkl<ist en een
schop in.
Hij pald ool< een emmer,
Dan loopt hi; naar het bos.
Daar schept hij aarde in zi)n emmer,
Dan l<ijkt hij goed om zich heen,
Niet te groot en niet klein,
Mooi groen is zo Íijn, zingt Kurt.
Een boom voor kerst hoort erbij,
lk maal< opa heet erg btij.

-

Kurt l<iest een boom uit.
Met zijn schop graaft hij de boom
uit, Met wortets en a[.
Hij ptant de den in ziln emmer,
- Je steett mijn huis, hoort Kurt
opeens.

I-r ij

ln de top van de boom zit een
roodborstje.
Zielig l<ijkt hij naar Kurt,
Btijf van die boom af

-

ll<

woon daar ool<l

Aan een tal< bungett een eel<hoorn,
lk had een plan , zegl Kur[ zachï.
Mijn opa mist dit bos.
Dus geef ik hem een boom.
Die zet il< op zijn batl<on,
Yaar nu gaat het helemaal mis,
Een traan rolt over zijn wang.
Roodborstje en eekhoorn zijn er sti[

-

van,

- Ach, ze$- roodborstje,

-

il<

zoel< wel

een nieuwe boom.
Nee, zegl- eekhoorn, il< heb een
beter idee,
Neem die boom maar meel

Kurt [oopt btij naar opa's flat,
Hij zet zijn botded<ar in de tift.
Hij zoeft naar 3 en bett bij opa
De deur gaat op een l<ier.

- Verrassing, roept Kur1.

aan,

Hij trel<t zijn botded<ar de hal in,
- Wat aardig van je, Kuft, zegt opa.
Maar een boom hoorl in het bos.
Zijn stem l<[int<t raar,

Net of hij op stot zit.
- Yaar opa, sputtert Kur1.
Zo mis je het bos niet meer,
ll< versier je den nog,
Met l<erstballen en lampjes.
- Dat is tief bedoetd , zegt opa,

Maar il< zie Iiever dieren in
de boom, En il< heb ool< geen
zin in l<erst,

Kurt lacht.
Hee, il< doe ool< meel
Roodborstje landt op de top var
de boom,
Een boom met een roodborí
leul<l Vraag maar aan je opal
Dat hoeft niet meer.
Op, heeft roodborstje en eel<h«

Kurt zet de boom toch op het
batl<on, Hij staart er bedroefd naar.
Hee, wat is dat?
Een tal< wiebelt.
Een rood hooÍd piept uit het groen,
ll< ben verhuisd, roept eel<hoorn,
Maar il< woon nog wel in mijn
boom, Knap hé?

-

-

a[ gezien,
Hij l<omt naar buiten,
Danl< je wet, Kurt, zegt hij.
Dit is de mooiste l<erstboom'

-

wereld!

