In het land waar alle bewoners giga-gelukkig zijn
waar iedereen - groot en klein de hele dag koekjes mag eten,
waar de kinderen zeepbellen laten
in plaats van stinkende scheten
waar de slakken siroop slijmen
en alle zinnen moeten rijmen
daar zegt slechts één dier altijd:

‘NEE!’

Daar bedoel ik dus de NEEhoorn mee.
Door dit gerijm begint hij altijd boos te schoppen,
dus ga ik daar nu maar mee, eh… ophouden.

Vertaald door Jaap Robben

Als de NEEhoorn zijn vrienden op bezoek
heeft, is er meteen heibel in het Hartenwoud. Pas
geleden gebeurde bijvoorbeeld dit: de NEEhoorn en de
WELLES-prinses kregen ruzie. Het ging er niet om wie het
mooiste kon zingen, of…
Nou ja, eerlijk gezegd wist de NEEhoorn helemaal niet meer waar die ruzie
eigenlijk over ging. Misschien wel over... iets belangrijks. Bijvoorbeeld dat
de WELLES-prinses verder kon spugen dan de NEEhoorn. Daarom riep hij
luid en duidelijk:

‘NEE!'

‘Welles!’
riep de WELLES-prinses.

De NEEhoorn verzamelde spuug in zijn bek en spuugde dat uit, zo ver als hij
maar kon.
‘Bah! Waarom doe je dat nou?’ vroeg de WELLES-prinses.
Goed, dan ging de ruzie dus over iets anders, concludeerde de NEEhoorn.
‘Weet jij nog waarom ik eigenlijk ruzie heb met de WELLES-prinses?’ vroeg hij
fluisterend aan de KUS-m’n-KONT-hond.
‘Denk jij dat ik een of andere onzichtbare lijst heb waarop staat over welke
onzin jullie nou weer ruziemaken?’ gromde de KUS-m’n-KONT-hond. ‘Vaak
denk ik dat jullie alleen maar ruziemaken omdat jullie je vervelen.’

Gelukkig kwam daar de WATbeer aan. Hij had een ommetje
gemaakt en bracht voor de NEEhoorn en de WELLES-prinses
twee reuzenlolly’s mee. Een blauwe en een roze. Voor de
KUS-m’n-KONT-hond had hij er geen meegenomen, want
die was op dieet.
‘Ik wil die roze reuzenlolly,’ riep de WELLES-prinses.
‘Nee!’ riep de NEEhoorn. ‘Ik wil de roze.’
‘Maar jij houdt toch helemaal niet van roze?’
‘Maar de roze is groter dan de blauwe.’
Toen gaf de WELLES-prinses de NEEhoorn een duw.
De NEEhoorn duwde terug.
En - BOEM - toen lagen ze alweer op de grond en vochten
met elkaar. De WATbeer werd er heel verdrietig van.
Hij wilde vrede stichten en dan krijg je dit.

‘Wat doen
jullie nou?’

