Praten als een bulldozer
Klop, klop, bam, klink, klang!
Gloob is aan het werk. Hij maakt een nieuw instrument van oude kookpotten.
Ondertussen zingt hij luid zijn lievelingslied.
‘la-la, di-die-rie-laa, loe-oe, poterie-poe!’
Teo houdt zijn oren dicht.
Nee, Teo weet het wel zeker: hij houdt er niet van als Gloob zingt.
‘Stoooop!’ roept Teo. ‘Ik houd het echt niet langer uit! Jij zingt zo vals als een zingend
varken. Ik hoor nog liever een koe een slaapliedje zingen.’
Gloob stopt met zingen.
‘Dat is niet lief van jou,’ zegt Gloob droevig.
Stilletjes gaat Gloob in een hoekje zitten.
Hij speelt wat met zijn blokken.
Zonder veel plezier of zin bouwt hij een toren die hij telkens laat omvallen.
‘Eindelijk rust,’ denkt Teo tevreden.
Even later komt de buurvrouw binnen.
‘Wat is het hier stil,’ zegt ze.
Nieuwsgierig kijkt ze naar Teo.
Die leest een boekje. Hij lijkt erg in zijn nopjes.
Dan kijkt ze naar Gloob.
Die gooit een toren om. Hij lijkt heel verdrietig.
‘Aha, zegt buurvrouw. ‘Jullie hebben ruzie gemaakt. Wat is er gebeurd?’
Teo kijkt op van zijn boekje: ‘Niets hoor!’
Gloob kijkt hem boos aan: ‘Jawel! Je zei dat ik zo vals zing als een vals zingend
varken.’
‘En dan?’ vraagt Teo. ‘Ik heb toch recht op een eigen mening? Ik mag toch vinden wat
ik wil?’
Gloob kijkt naar de grond.
Dat is waar, denkt hij. Iedereen heeft recht op een eigen mening.
Maar waarom is hij dan zo droevig?
Gloob kijkt naar de buurvrouw.
Buurvrouw kijkt naar Teo.
‘Teo, hoe heb je Gloob precies gezegd dat je er niet van houdt als hij zingt?’ vraagt ze
zacht.
Teo kijkt naar beneden.
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‘Ik zei dat hij zo vals zingt als een vals zingend varken. En dat ik nog liever naar een
koe die slaapliedjes zingt luister …’
Teo stopt met praten.
Wat schaamt hij zich.
Buurvrouw lacht.
‘Teo, Teo. Weet je wat ik vind? Dat je je mening hebt gezegd als een stier die op
vijand af stormt.’
‘Ja!’ roept Gloob. ‘Of als een grote zwaaiende hamer.’
‘Of nee! Hij zei het als de grootste rotsblok die naar beneden valt,’ roept de
buurvrouw.
Gloob glundert! Hij weet nu waarom hij droevig was.
Teo springt op het hoofd van Gloob:
‘Sorry, Gloob, dat ik mijn mening heb gezegd als, als…’
‘Een bulldozer?’ lacht Gloob.
‘Dat zijn we al vergeten, vriend!’
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