Teo krijgt vleugels
Teo ligt in bed. Al de hele dag ligt hij diep verscholen onder zijn
dekens.
Wat Gloob ook probeert, Teo komt niet uit zijn bed.
‘Ben je ziek?’ vraagt Gloob. ‘Heb je ergens pijn?’
Teo schudt zijn hoofd. Maar hij zegt niets.
Dan rolt er een traan over zijn wang.
Teo huilt!
‘Waarom huil je?’ vraagt Gloob. Hij gaat op de rand van Teo’s bed
zitten.
Teo kijkt hem zwijgend aan.
Dan wijst hij naar buiten.
‘Kijk,’ zegt hij droevig, ‘naar die insecten buiten. Ze vliegen rond, en
dragen stuifmeel van bloem naar bloem.’
‘Ja!’ roept Gloob blij. ‘Wat een geweldige dieren zijn dat toch hé …
Oh, wat hou ik van bijen! En ook van vlinders, want die zijn ook
nog eens mooi. En oh, van sluipwespen, en van hommels, ja die
ook! Kijk ze eens vliegen met het stuifmeel, van bloem tot bloem,
en dan binnenkort babybloemen! Goh, zeg, Teo, dat je daar niet
blij van …’
Plots stopt Gloob met praten.
‘Boehoeeeeee, ‘ snikt Teo. De tranen rollen nu over zijn wangen.
Gloob krabt in zijn haar. Oei, denkt hij, nu heb ik iets verkeerd
gezegd.
‘Zie je wel,’ snikt Teo. ‘Die insecten hebben vleugels, en ze zijn zo
nuttig. Dank zij hen zijn er veel bloemen … Maar ik … ik heb geen
vleugels, en ik vervoer geen stuifmeel van bloem tot bloem. Ik

zorg helemaal niet voor de bloemen … Ik … ik … doe helemaal
niets voor de bloemen …!’
En weer barst Teo in snikken uit.
‘O, Teo, toch, ‘troost Gloob. ‘Je hebt toch geen vleugels nodig om
voor de bloemen te zorgen!’
‘Hoe dan?’ vraagt Teo.
‘Denk eens na, Teo,’ zegt Gloob. ‘We bouwden toch een
insectenhotel? En jij zaaide vorige week toch nog bloemen?’
Teo kijkt naar Gloob. Hij droogt zijn tranen af en zegt:
‘ Goh, Gloob. Wat goed dat ik met je praatte. Daar had ik helemaal
niet meer aan gedacht!’ Teo springt uit bed. ‘Kom, Gloob, laten we
nog wat bloemen gaan zaaien. Ik weet nog een plekje in de stad
waar dringend wat bloemen moeten gezaaid worden.’
Teo huilt niet meer. Hij voelt zich goed.
Blij gaat hij aan de slag. Het lijkt bijna alsof hij vleugels heeft
gekregen.

