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7.Om te huilen

Het is al laat.

De maan komtop.
Maar het feest isnog niet over.

Als de nacht komt

huilenwe altijd naar de maan.

Dat hoort bij het feest.

Als een wolfmooi huilt,

gaat het door merg en been: Awoeoe!

We rennen de berg op.

Iwantrots voorop.

Hij is zo stoer.

Mijn hartbonkt weer van boemboem boemboem.

Ik zie de maan boven de bergtop

Hij isvol.

Net als toen...

Toen Iwan ineens...

Oh,o0...
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,
(WACHT!

(IWAN!
(PAS OP!)

(HETI5 vOLLE MAAN!
Y

AAllewolven staan al op de berg.

Iwan staatvooraan,

en steekt zijn snuitomhoog

naar de maan.

Ikroepnog: Iwan,kom terug!"

Telaat



Hij tuitzijn lippen: Awoe-hik!

Hij stopten slikt

en krabt aan zijn kop,

zijn staart, zijn nek.

Alle wolven kijkennaar hem.

Watheb
jij nou?"

Ik.

ikmoet naar dewc
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(Oieis hier niet hoor.

WAT MOET
EEN WOLF
OP DE WC?

Maar dan gebeurt het al.



Iwan piept.

(1EW!
Zijn staart krimpt

(AUW
Oeu
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zijn haar valt uit

om zijn nek groeit een das

PLOP

omzijn lijfeenpak
enzijn snuitkrimpt en krimpt
toteen

piepklein neusje.
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Daar staathij dan.

Geen wolt,maar een mager ventje.

Wie is dat?'roepen de wolven.

Enwaar is Iwan?

Hier!' pieptde man.

(Okben het

Echt!
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Pttf. Neehoor... Kun jij grommen?

Deman doetzijn mond open:

9999

Hihihi!'lachendewolven. 'Neteen
poesje!"

Hi H HI

Hi HI
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En kun jij woest dansen?'

Deman draait en stapt.

Eén-twee-drie.Eén-twee-drie.

Veel te netjes.

Dewolven proesten.

ha
ha

HAHAHA!
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Ze geven de man een duw.

Hij valt zoom.

Hohohe!)

blatishijsag
N

PLOF
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Dan jagen zehem de berg af.

Ga weg, mens!' roepen ze.

Ofwevreten jeop.Met huid enhaar

Haar?Welk haar?Hahaha!

HAHA
MA

Ikzeg niks.

Iksta erbij en kijk ernaar.

Ik steek geen poot uit.

Datisniet mijn Iwan, toch?

MijnIwan is nooitbang.
Toch?
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