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Rik kie en Rek kie
„K-wor! Kwor ! Kwor !"
„Kwar! Komar ! Kwar!"
„Kwor re, kwor re, kwor re... !"
„Kwar re, kwar re, kwar re... !"
Wie ma ken daar zo'n druk te?
't Zijn twee klei ne kik ker tjes.
Een jon gen en een meisje.
Ze staan naast el kaar op een groot blad.
En dat blad drijft in een hoek van de bos vij ver.
't Wordt a vond.
De zon staat vlakbij de ho ri zon.
De dag is bij na om.
En dat is maar goed ook ! Want het is een warm
dag je ge weest.
Zá warm, dat niemand lust had, om te wet ken.
De men sen niet. En ook de die ren niet.
Maar nu komt de a vond.
Het wordt wat fris ser.
De men sen en de die ren zijn in hun schik.
„Wel wel," zeg gen ze. „Dat gaat zo goed, hoor!
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Daar knap pen we lek ker van op!"
En ze kij ken vro lijk in het rond.
„Kwor ! Kwor ! Kwor !" zegt de kik ker jon gen.
Dat be te kent : „Heer lijk koel !"
't Is kik ker taal, weet je!
„Kwar ! Kwar ! Kwar !" zegt het kik ker meis je.
Dat be te kent : „Best weer tje, hoor !"
't Is 66k kik ker taal, zie je!
Wil je we ten, hoe die kik kers he ten?
ja?
Dan zal ik 't je vertellen!
Het meis je heet Rik kie.
En de jon gen heet Rek kie.
Rik kie is drie maan den oud.
En Rek kie drie maan den en een week daar bij!
't Zijn twee fin ke kin de ren.
Ze kun nen sprin gen en zwem men en vliegen
van gen als de bes te kik ker man.
Op de kik ker school zijn ze de knap sten van hun
klas.
Ze kwa ken 26 mooi, dat het een lust is er naar te
luis te ren.
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En ze kun nen al le ta fels op zeg gen, zon der één
fout je te maken.
Kun jij dat 66k?
Wel, dan moet je ook maar een kik ker tje wor den!
Of heb je daar geen zin in?
Nee, dat be grijp ik best!
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Een plan ne tje!
„Rik kie," zegt Rek kie. En hij kijkt zijn zusje lachend aan. „Zullen we dan nu maar gaan?"
„Dat is goed, broer tje," zegt Rik kie. „'t Is nu
lang zo warm niet meer als van mid dag. We kunnen best een uur tje op stap gaan!"
„Voor uit dan maar!" zegt Rek kie.
Een, twee, drie!
Hop ! Hop ! Hop ! Hop!
Daar sprin gen ze van hun blad af op het land. En
ze gaan met een het bos in.
Wat is dat!
Wat gaan die twee kik ker tjes in dat bos uit voe ren?
ja, dat zou je wel eens graag willen weten, hè?
Ik zal 't je zeg gen!
je moet dan we ten, dat de moe der van Rik kie en
Rek kie van daag ja rig is !
Ze is pre cies twee jaar ge wor den.
ja, ja, die moe der wordt al een aar dig dagje ouder, hoar!
Maar ze is nog wit een fin ke kik ker vrouw!
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Rik kie en Rek kie hou dery dol veel van haar.
En nu willen ze haar eens pret tig ver ras sen!
Hoe ze dat gaan doen?
Kijk, zó!
Ze heb berg gisteren een heleboel ei kels ge zocht.
In het bos!
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Ze heb ben een gaatje in die ei kels ge boord, en de
zachte pit er uit ge haald.
En de le ge dop pen heb ben ze op een stil plekje
ver bor gen.
Ze lig gen op het mos, on der een paar bla de ren
van een paar de bloem.
Er zijn er wel der tig!
Nu denk ik, dat je wel een beet je ver baasd zit te
kijken!
En dat je zegt: „Wat heeft Moe der nu aan der tig
le ge ei kel dop pen?"
Stil eens even!
Ik ben nog lang niet klaar met mijn ver haal!
Rik kie en Rek kie heb ben een mooi plan ne tje gemaakt.
Ze heb ben afge spro ken, om in el ke ei kel dop
een glim worm pje te stop pen.
je weet wel : zo'n klein ke ver tje, dat in het donker een beet je licht geeft!
Ver vol gens willen ze een ge kleurd bloem blaad je
0 ver al le gaatjes plak ken.
En daarna...
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Let nu eens goed op!
...daar na wil len ze al die ei kel dop pen op han gen
aan een Ian ge riet sten gel.
Van a vond moet dat ge beu ten!
Als het don ker is!
Dan be gin nen de glim worm pjes licht uit te stralen.
En dan zullen de eikels net kleine lantarentjes
lij ken.
0, wat zal dat een mooi ge zicht zijn!
„Wat zal Moe der blij we zen, hè zus?' zegt Rekkie.
„Zo'n mooi e ver jaar dag heeft ze nog nooit gehad," lacht Rik kie.
„Ik denk, dat al le kik kers uit de vij ver ko men
kij ken."
„Vast wel," zegt Rek kie. „En ze zul len gro te o gen
op zet ten. Ge loof dat maar ge rust."
op eens blijft Rik kie staan. Ze kijkt haar broer tje
aan. En ze zegt : „Hoor eens, Rek kie ! Als we nu
eens geen glim worm pjes vin den? Wat moe ten
we dan be gin nen?"
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„Kom, kom,” zegt Rek kie. „Maak je daar maar
niet on ge rust o ver, hoor zus ! ik heb eer gis ter een
beu ke boom in het bos ge zien. En daar za ten er
een he le boel op. Ik denk wel van dui zend."
„La ten we dan da de lijk naar die boom toe gaan!"
zegt Rik kie.
„Best!" roept Rek kie.
En hij neemt met een een gro te sprong.
Hoepla! Hop !
Rik kie gaat haar broer tje dadelijk ach ter na!
Hoepla! Hei!
Een bon te vlin der vliegt ver schrikt op. En twee
mie ren krui pen vlug on der een tak je.
Ze heb ben het niets op die sprin gers be gre pen!
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De burgemeester
Kijk eens, wie komt daar aan ge lo pen? Daar midden in het bos?
't Is zo waar... de bur ge mees ter!
Rik kie en Rek kie blij ven stok stijf staan. En ze
tu ren stil le tjes naar de grond.
Want ze zijn een beet je verlegen!
De bur ge mees ter is ook zo'n defti ge kik ker,
weet je!
Hij heeft een pet op zijn hoofd.
En een ge streep te broek aan zijn be nen.
Om zijn hals draagt hij een ho ge stij ve boord, met
een das je.
En om zijn pol sen zit ten twee mooi e......?
Ja, ja, ik hoor het je al zeg gen!
Twee mooi e man chet ten!
Dat is een moeilijk woord, hè?
Ont houd het maar goed!
„Wel, wel," zegt de bur ge mees ter. En hij kijkt de
kin de ren ern stig aan.
„Wel, wel, wat zie ik daar? Twee kleine kik ker13

tjes in het gro te bos? En dat zo alleen? Dat mag
niet, hoor ! Dat is veel te gevaarlijk!
Mars, gauw naar Va der en Moe der!
Jul lie had den al lang in je bed je moe ten lig gen!"
Och, die klei ne Rik kie... !
Ze steekt haar wijs vin ger tje in haar mond je.
En ze be gint te huilen.
Twee gro te tra nen rollen uit haar bol le oog jes
naar be ne den!
„Wat nou?" zegt de bur ge mees ter. „Ga je huilen,
klei ne meid? Dat moet je niet doen, hoor ! Zo erg
meen ik het niet. Maar jul lie moe ten tèch da deli*
naar huis gaan. Want... de gro te ooi e vaar van
boer Ger rits vliegt bo ven het bos ! En o wee als
die jul lie ziet! Dan eet hij je op. En dat is lang geen
pretje..."
De ooi e vaar... !
Rek kie wordt bleek van schrik.
En Rik kie staat te be ven op haar been tjes.
0, foei, de ooi e vaar... !
:fa, nu moe ten ze met een naar huis. Nu mo gen ze
geen o gen blik Ian ger in het bos blij ven.
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Wat is dat jammer!
„0!" roept Rek kie. „Nou kunnen we geen glimworm pjes zoe ken. Nou kun nen we Moe der niet
ver ras sen. 0, wat is dat ver drie tig!"
„Wat zeg je daar ?" vraagt de bur ge mees ter.
„Wou je je moe der gaan ver ras sen ? Ver tel eens!
Hoe wou je dat doen, baasje? En waarom?"
„Moe der is ja rig van daag, me neer," zegt Rek kie.
En dan ver telt hij alles.
Van de hol le ei kels.
Van de glim wormpjes.
En van de ge kleur de bloem blaad jes.
De bur ge mees ter luis tert aan dach tig toe.
Maar als Rek kie klaar is, schudt hij zijn hoofd
heen en weer.
„Nee," zegt hij. „Nee, nee ! Daar kan ni e men dal
van komen, baas je. Jul lie moe ten naar huis. Daar
is niets aan te doen. 't Is wel jam mer, hè? 't Was
zo'n aar dig plan ne tje. Maar mis schien kunnen
jul lie 't mor gen doen, als de ooi e vaar weer weg
is.',
.
„Mor gen is Moe der niet ja rig meer," zegt Reki6

kie zacht. „En dan is de aar dig heid er af, me neer ! "
E ven tj es staat hij te leur ge steld voor zich uit te
kij ken.
Dan draait hij zich om.
Hij geeft Rik kie een hand je.
„Kom mee, zus," zegt hij. „Gauw naar huis !
Gauw naar Moe der !"
En op een draf lo pen ze weg.
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De bur ge mees ter kijkt het twee tal na. Hij schudt
zijn hoofd.
„Tja," zegt hij. „'t Is jam mer. Maar met de ooi evaar valt niet te spot ten."
Hij neemt een gro te sprong...
Hop !:Hop!
...en is met een ver dwe nen.
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Ok kie Pepernoot
„Ha ha ha ! Ha ha ha !"
Hoor eens ! Daar lacht er eentje!
Maar er is nit mand te zien.
Wie zou daar zo'n pret heb ben?
Wip!
Daar springt op eens een klein man ne tje uit het
gras van daan..
't Is een ka bou ter tje!
Een oud ka bou ter tje, met een punt muts en een
wit te baard!
Weet je, hoe hij heet?
Z6 : Ok kie ! Ok kie Pe per noot !
Ok kie woont mid den in het bos.
In een hol le boom.
Hij woont er al hon derd jaar.
En hij heeft het er best naar zijn zin.
Want hij is een te vre den ventje!
Nu is hij een wan de ling door het bos gaan doen.
Hij heeft wat ro ze knop jes en wil de aard bei tjes
ge plukt. En die heeft hij op ge ge ten!
I9

ik zal je zeg gen, waar om!
In de eer ste plaats : om dat hij honger had.
En in de twee de plaats : om dat hij de taal van de
die ren wou ver staan!
Ja, nu kijk je ver baasd, hè?
Maar 't is waar, hoar!
Als je ro ze knop jes en wil de aard bei tjes eet, dan
kun je de taal van de die ren ver staan!
Ten min ste...... als je een ka bou ter tje bent!
Bij jou gaat het niet. Ook niet, al at je hon derd
ro ze knop jes en dui zend aard bei tjes op. Want jij
bent geen ka bou ter tje ! Nee ! Jij bent een ge woon
men sen kind.
Jam mer, hè?
„Ha ha ha ! H a ha ha !" lacht Ok kie. En hij gooit
van ple zier zijn punt muts een eind de lucht in.
„Dat heb ik daar eens mooi ge hoord. Och, die
bes te Rik kie. En die bra ve Rek kie. Pas op ! Die
moe ten ge hol pen wor den. En daar zal ik voor
z or gen.
Wacht eens e ven tjes. Ik ga een poos je zit ten verzin nen, of ik daar geen raad op weet."
20
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Ok kie gaat op zijn gemak in het mos zit ten.
Hij kijkt na den kend voor zich uit.
De zon is on der ge gaan.
't Be gint don ker te wor den.
Een paar ster ren schit te ren aan de blau we he
mei.
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De vo gels z oe ken hun nest jes op.
En de vlinders you wen hun vleu gel tjes dicht.
„Glim worm pjes," zegt Ok kie zacht.
„Der tig glim worm pjes. Als ik die eerst maar heb.
Dan komt de rest van zelf. Want bloe men groei en
er ge noeg in het bos. ik kan ge kleur de blaad jes
vin den, zo veel als ik wil. Maar die glim wormpjes, zie je. Hoe krijg ik die bij el kaar...?"
Zo denkt Ok kie.
Wel een kwar tier lang.
Hij trekt zijn voor hoofd vol met die pe rim pels.
Maar op eens springt hij o ver eind.
Hij heeft er wat op ge von den!
„Hoe ra!" roept hij. „Ik weet raad, hoor ! Hè, wat
dom van me, om air niet eer der aan te den ken!
Mijn vriend jes moe ten me hel pen. De ka hou terjon gens. En de ka bou ter meis jes. Wacht, ik zal
ze da de lijk gaan roe pen... !"
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De vriend jes
Ok kie haalt een riet fluit je on der zijn kiel vandaan.
Hij zet het aan zijn mond en hij be gint te bia zen.
„Fuut! Fuut ! Fuut!" klinkt het door het stil le bos.
En de e cho in de ver te roept het ge luid zacht jes
na : „Fuut! Fuut ! Fuut!"
Ok kie kijkt nieuws gie rig al le kan ten uit.
En hij legt zijn hand ach ter zijn rech ter oor, om
be ter te kun nen luis te ren.
Ziet hij wat?
En hoort hij wat?
ja zeker!
Hij ziet tus sen de bomen door, een mas sa klei ne
zwar te we zen tjes !
En hij hoort het kra ken van de dor re tak ken onder de voc ten van die we zen tjes!
Zeg eens: wie zijn die we zen tjes? Dat raad je
da de lijk! 't Zijn Ok kies vriend jes, de jon gens en
meis jes uit het ka bou ter land.
Voor zich tig ko men ze na der bij.
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Ze gaan in een kring om Ok kie heen staan. En ze
roe pen, pre cies te ge lijk : „Dag Ok kie !"
„Zo baas jes," zegt Ok kie. „Zijn jul lie daar, hè?
Dat is best op ge past, hoor ! Luis ter eens. Ik moet
van a vond een aardig kar wei tje op knap pen. En
dat kan ik al leen niet af. Wil len jul lie me hel pen?
Ja?"
Een fijn ke ka bou ter jon gen komt een stap naar
voren.
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Hij heet Kareltje Olie bol.
„Ok ide," zegt hij vro lijk. „We willen alles voor
je doen. We zou den zelfs de maan voor je van de
hemel ha len, als je dat wou!"
„Braaf zo, Karel tje," zegt Ok kie glim la chend.
„Maar ik heb de maan niet no dig. Ik moet wat
an ders heb ben. Zeg eens, heb ben jul lie in het
bos wel eens glim worm pjes ge zien?"
Twaalf stemmetjes geven ant kwoord.
„Wel ze ker, Ok kie !" roe pen ze. „Er zijn er genoeg luur in de buurt."
„Mooi zo," zegt Ok kie. „Dan moe ten jul lie er
eens dertig van de grootste voor me gaan zoe ken.
Zou dat gaan?"
„Natuur lijk, Ok kie," zegt Karel tje. „Maar... wat
wil je met die beestjes gaan uit voe ren? Heb je
mis schien geen licht genoeg in je ka mer tje?"
„Ik heb licht, zo veel als ik no dig heb," zegt
Ok kie. „En wat ik met die glim worm pjes ga
doen... dat zal ik jul lie o ver een uur tje laten zien.
Maar nou zoe ken, baasjes! Mars!"
„Voor uit !" roept Karel tje Olie bol.
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In een om me zien zijn de twaalf klei ne ka bou
tjes ver dwe nen.

ter-

Ok kie kijkt de an de ren eens aan.
't Zijn er tien.
„En wij, Ok kie?" vra gen ze nieuws gie rig. „wat
moe ten wij doen?"
„Jullie," zegt Ok kie. „Jul lie pluk ken voor mij
ie der een mooi e bloem. En an ders niets ! Pas op,
ik tel tot drie. En als ik klaar ben, wil ik nie mand
meer zien, hoor ! Een... twee... drie...!"
zG

Wip! Hop! Weg!
Met een is ook het laat ste stel ver dwe nen!
Ok kie wrijft zich in zijn han den van ple zier.
„Mooi zo," zegt hij. „Dat gaat best ! 0 ver een
poos je bran den de ballonnetjes van Rek kie al lemaal. Mooi zo... !"
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Het feest gaat door!
Rik kie en Rek kie lig gen in hun bed jes van mos
en bla de ren.
Ze sla pen...
De maan schijnt op hun ge zicht jes.
Aan de kant van de vij ver zit ten Va der en Moeder. Ze ma ken een praat je met buur man en buurvrouw. Moe der zegt niet veel. Ze heeft geen pretti ge ver jaar dag ge had. De dag is stil le tjes verlo pen, net als an de re da gen.
En Rik kie en Rek kie heb ben nèt ge ke ken, of ze
ver driet had den. Dat vindt Moe der vreemd.
Héél vreemd!
De kin de ren sla pen.
Op Rek kies snuit je ligt een traan. Rek kie droomt.
Maar hij droomt lang niet pret tig. Hij huilt zelfs
een beet je in zijn droom!
op eens schrikt hij wak ker.
Hij gaat recht op zit ten.
En hij wrijft de slaap uit zijn o gen.
„1-16," zegt hij. „Dat was vreemd. 't Was nèt, of
z8

ie mand me met een gras spriet je in mijn neus
krie bel de ! Wie zou dat ge daan heb ben?"
Rek kie kijkt ver baasd om zich heen. Maar hij ziet
niets bij zon ders.
Hij ziet al leen de maan, hoog aan de lucht.
En een glin ste ren de wa ter drup pel, vlak bij zijn
voet je.
An ders niets!
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„Wel...,” zegt Rek kie.
Maar met een zwijgt hij.
Want... daar be gint die glim men de wa ter druppel op eens te lo pen.
Hij komt recht naar Rek kie toe.
Hij draait een paar ma len in het rond.
En dan... dan kruipt hij bij een riet sten gel omhoog!
Mir be grijpt Rek kie niets van. Zá iets heeft hij
nog nooit mee ge maakt ! Een le ven de wa ter druppel! Stel je toch eens voor ! Een le ven de wa terdrup pel... !
Rek kie staat op.
Wel nu nog mooier!
Daar zit wa rem pel pre cies zo'n glim men de water drup pel op zijn bed je. En geen twee stap pen
van hem af zit er nog een!
En naast het bed je van Rik kie zit num mer vier!
E ven staat Rek kie stil te den ken. Dan loopt hij
voor zich tig naar een drup pel toe, kijkt en...
„Ja, ja, ja," fluis ten hij. „Ik dacht het al! Dat zijn
geen drup pels ! Dat zijn... dat zijn... dat zijn glim30

worm pjes. Ech te, le ven de glim worm pjes ! Hoe
zou den die hier wel ge ko men zijn?"
Vro lijk kijkt hij om zich heen.
En te ge lijk ziet hij daar num mer vijf. En zes ! En
ze ven ! En acht ! 't Zijn er een mas sa. 't Lijkt wel,
of het glim -worm pjes geregend heeft. Wel dertig lich ten de punt jes krui pen o ver 't mos heen
en weer !
Haas tig stapt Rek kie naar het bed je van zijn zus je.
„Rik kie," fluistert hij. „Word wak ker, Elk kie!
Er is nieuws ! Er is groot nieuws !"
Lang zaam doet Rik kie haar oog jes o pen.
„Wat is er aan de hand, Rek kie?" vraagt ze slape rig. „Waar om maak je me wak ker? Ik droom de
nèt zo pret tig. Ik droom de, dat er hier wel honderd glim worm pjes heen en weer kro pen!"
„Maar Rik kie, dat is ook zo !" zegt Rek kie. „Je
droom is waar heid ge wor den. Want het we melt
hier van de glim worm pjes. Kijk maar eens!"
Rik kie kijkt.
En met een is ze klaar wak ker.
„Nee maar," zegt ze. „Wat is dit heer lijk. Nou
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moe ten we aan 't werk. Kom, Rek kie ! Aan kleden. En van gen!"
Tien tellen later heb ben Rik kie en Rek kie hun
kleren aan.
De kleine meid gaat dadelijk op de jacht.
En Rek kie trip pelt naar de plaats, waar hij zijn
holle ei kels verborgen heeft.
Maar hij heeft nog geen zes stap pen ge daan, of...
Bom ! Pats!
...daar strui kelt hij.
En languit valt hij in het mos.
Haas tig krab belt hij o ver eind.
Nieuwsgierig kijkt hij naar om laag.
Waarover zou hij wel gevallen zijn?
Hela!
Rek kie kan zijn o gen niet ge lo ven.
Daar ziet hij lig gen : een stuk of tien twaalf prach
ti ge bloemen, vó1 met mooi e kleu ren!
Rek kie krijgt een kleur van blijd schap.
Daar begrijpt hij nie-men dal van!
Hoe komen die hier? denkt hij. Ik heb ze niet
ge plukt.
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En Rik kie ook niet. Dat is ze ker. Een vreem de
moet; ze hier gebracht heb ben. Iemand die ons
plannetje ken de.
Zou de bur ge mees ter het gedaan heb ben? Nee,
dat geloof ik niet. De bur ge mees ter heeft wel
wat an ders te doen, dan bloemen te pluk ken.
Misschien heb ben de kaboutertjes het wel gedaan ! Ik heb wel eens horen zeg gen, dat die alles
we ten. En dat ze je altijd hel pen! Ja, dat zou wel
kunnen ! En mis schien heb ben ze die glim worm33

pjes dan 66k wel hier heen ge bracht. Och, die beste ka bou ters. Wat zal Rik kie op kij ken, als ik
't haar straks ver tel. Maar nu moet ik gauw aan 't
werk. Want er is nog een he le boel te doen ! En
an ders zijn we nog niet eens klaar, als Va der en
Moe der naar bed gaan!"
Rek kie doet, wat hij zegt.
Hij werkt zo hard, dat de zweet drup pels hem
langs zijn neus lo pen!
Maar daar geef hij niets om.
Want hij werkt im mers voor zijn moe der!
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De verrassing
't Is een uur tje later.

Buur man en buur vrouw zijn naar huis ge gaan.
Va der en Moe der kij ken z wij gend naar de maan,
die hoog aan de he mei staat.
„Kom Moe der tje," zegt Va der. „t Is tijd om
naar bed te gaan."
Moe der knikt.
Ze staat op en stapt naar haar huis je.
Wel, wat is dat?
Wat ziet ze daar?
„Va der!" roept ze. „Wel heb ik van mijn le ven!
Kijk toch eens, Va der ! Daar tus sen die twee rietsten gels. Och, wat prach tig ! Och, wat mooi !"
„Wei, wel," zegt Va der ver baasd.
„Wat zien mijn o gen daar? Zo iets moois heb ik
nog nooit mee ge maakt ! 't Lijkt wel een vuurwerk... !"
Wat zien Va der en Moe der?
Wei, de ver ras sing van Rik kie en Rek kie na tuurlijk ! Der tig lich ten de ei kels han gen daar aan een
35

gras halm tus sen 't riet. Der tig kleu ri gel ballonne tjes ! Groe ne, gele, blau we en ro de ! Zachtjes
schom me len ze in 't wind je heen en weer. 't Is
een won der mooi ge zicht!
„Net een sprookje," zegt Moe der. „Hoe is 't
mo ge lijk ! Wie zou dat wel ge daan heb ben?"
Hoepla! Hopsa!
Daar sprin gen op eens twee kik ker tjes uit het
gras te voor schijn.
't Zijn... en... ! juist!
„Moe der!" roept Rek kie. „Dat heb ben wij gedaan. Om dat u van daag ja rig is. En om dat we
U ver ras sen wil den. Want we hou den zo veel van
u, Moe der! 0 zo veel!"
Hij slaat zijn ar men om Moe ders hals. En hij
geeft haar een paar film ke kikkerzoenen!
„Nee maar..," zegt Moe der. En ze slaat van verba zing haar han den in elkaar. „Nee maar! Daar
sta ik van te kij ken. Daar moet ik bij gaan zit ten.
Zo ! En ver tel me nu eens alles, jon gens. Wie
heeft dat mooi e plan be dacht?"
Rik kie en Rek kie be gin nen te ver tellen.
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En Moe der krijgt zo waar tra nen in haar o gen.
Niet van ver driet. Maar van blijd. schap!
„Zie zo," zegt Va der. „'t Is wèl laat, maar toch
gaan we nog niet naar bed. We blij ven nog een
poos je ge zel lig bij el kaar zit ten. Dat heb ben onze kin de ren wel verdiend !"
Zo ge beurt het.
Moe der trak teert op ge sui ker de beu ke noot jes.
0 zo lekker!

En Va der ver telt een mooi ver haal. Net zo lang,
tot Rik kie en Rek kie zoetjes... in slaap vallen!
Glim la chend bren. gen Va der en Moe der hun kinderen naar bed.
„Va der," geeuwt Rek kie nog e ven. „Laat
ah... de glim worm pjes nu maar los. Mor gen
zoek ik wei nieu we. Dan kun nen de an de re kikkers 't ook nog eens zien. Nacht Va der... !"
„Nacht jon gen," zegt Va der glim la chen.d.
En e ven la ter krui pen al le glim worm pjes weer
vrij over het mos.
In een don ker hoek je zit ten een he le boel ka bouters!
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't Zijn Ok kie en zijn vriend jes.
Ze wach ten tot al le licht jes gedoofd zijn.
Dan gaan ze vro lijk naar het bos te rug.
„Kik kers," zegt Ok kie, „Kik kers zijn bra ve dieren."
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En hij kijkt eens naar het gras sprietje, waar mee hij
Rek kie heeft gekriebeld !
„Ok kie heeft ge lijk," zegt Ka rel tje 0 lie bol.
„Maar de ka bou ters mo gen er ook zijn... I"
Ok kie lacht.
De maan, hoog aan de he mel, kijkt te vre den naar
om laag.
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