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De spreeuw vloog over het land, langs de velden die over de bolle
aarde lagen, en hij vond alles zo mooi. De vlaktes met gras,

de akkers vol koren. Hij vond de wolken zo mooi, de briesjes
van zeeën ver weg, hij hield van bloesem op de wind,

van de bergen met sneeuw, de vacht van een ree,
hoe helder de lucht kon zijn.
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Ik zing een lied, dacht de spreeuw,

een lied over hoe mooi alles is

als je kijkt zoals ik. En ik zing het

voor iedereen die ernaar wil luisteren.



Hij vertelde het

a-an de specht

in de eik.

'Vergeet niet te zingen

over de bornen,' zei de specht.

hoe ze tussen

de hemel en de aarde in staan

en hoezede luchtdragen.

AIS je goed kijkt ，Zie je het.'





Hij vertelde het

aan de ijsvogel

bij de rivier.

'Vergeet niet te zingen

over het water,' zei de ijsvogel.

'Het water en alles wat je niet kunt zien

maar dat er wel is.
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Als je erin duikt,

voel je hoe het stroomt,

hoe het aan je trekt en meeneemt

naar plekken die je niet kent.'
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Hij vertelde het

aan het roodborstje.

'Vergeet niet te zingen

over hoe mooi een bloem kan

verdorren,' zei het roodborstje.

'Als de blaadjes van papier

worden en je hun stemmen hoort

knisperen in de wind.

Ze zeggen: alles gaat voorbij,

maar dat is niet erg want er komt

weer iets nieuws.'



Hij vertelde het

aan de zwaluwen

die over de groeve vlogen.

'Vergeet niet te zingen

over de stenen,' zeiden de

zwaluwen. 'De stenen weten alles.

Met al hun ribbels en vormen

en lijnen.

Het is als

geheimschrift, stenen

vertellen het verhaal

van de aarde.'



Vergeet niet ⅳ zingen

0「he日evにn.' zeideeend.

Hij vertelde het

~加de moedereend

met haar kuikens ・



Hij vertelde ~

undepauw.

overjezelf,'zeidepauw•

'AJleenjij weetwiejebent•'



町geet niettezingen overons

zeidendespreeuwen ・
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En hij zong-

0、rerdevlaktesmetgras

deakkersvolkoren.

De wolken als briesjes

vanzeeénverweg,

bloesem op de wind'

overdebergenmetsneeuw,

devachtvaneenree,

hoe helder de lucht kon zijn-



Hij vergat niet:

De bomen, de hemel en de aarde.

De nacht, in alle kleuren.

Het water, en alles wat je niet ziet,

maar dat er wel is.

Het verdorren van een bloem.

De stenen, die alles weten.

Leven, hoe eenvoudig het is.

Zichzelf, en hoe hij was.

Spreeuwen, die alleen samen heel zijn.

Hij zong over het land,

de velden die over de bolle aarde lagen.

Alsje goed luistert, dan hoorje het.

Alsje goed kijkt, dan zieje het.
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