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Een bed op reis | Riet Wille

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Oelewapper van de week | Karla Stoefs

Een bed staat al lang te koop.
Het wil zo graag eens op reis.
Op een dag …
stapt het de winkel uit.
Het wordt een gekke tocht!
Het bed helpt een man,
een verliefd paar
en een oude vrouw.
Dan wil het terug naar de winkel.
Het bed ziet er nu anders uit:
zijn poten,
zijn kleur
en zijn sprei.
Hoe dit sprookje eindigt?
Dat moet je zelf maar lezen …
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In een land
in een stad
		 in een straat
			in een winkel
				staat een bed.
Het staat er al jaren,
maar geen mens die het kopen wil.
Klanten vinden of de kleur niet mooi,
of de poten te klein,
of de sprei te saai of …
De baas van de winkel
zet er een bordje bij:

KOOPJE
Maar ook niet voor een klein prijsje
mag het bed de winkel uit.
Het bed kijkt om zich heen
en zegt met een kraak in zijn stem:
“Luister, nu ben ik het zat.
Ik heb het hier wel gehad.
Altijd diezelfde muren,
enkel kasten als buren.
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Ik sta hier al veel te lang,
en reizen maakt me niet bang.
Ik kom vast en zeker weer,
mét een verhaal deze keer.”
Het bed strekt zijn vier poten
en stap
		na stap
				na stap …
hinkt het de winkel uit.
Buiten is alles stil en donker.
Het bed loopt straat in
				
straat uit …
Het stappen lukt steeds beter.
Zo komt het bij een plek
met bomen, struiken, banken
en hier en daar een bloembed.
Op een bank zit een man te snikken.
“Ik kan niet slapen”, huilt hij.
“Elke nacht weer hetzelfde liedje.
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Moe ga ik naar bed,
maar slapen wil niet lukken.
Ik lees een boek, tel schapen,
denk aan leuke dingen …
niets helpt.
Doodop ben ik.
Ik wou … ik wou …
Weet je wat ik wou?
Eens één nacht goed slapen,
zonder wakker te worden.”
Het bed stapt naar de man toe
en zegt:
“Ga liggen, ik help je wel.
Bij mij slaap je diep en snel.
Ik laat je tot rust komen,
in een nacht vol zoete dromen.”
De man loopt om het bed heen
en voelt aan de matras.
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Eerst gaat hij zitten,
wacht een poos
		 en gaat dan liggen.
Dan start het bed met wiegen,
heen en weer en heen en weer.
Ook neuriet het een lied
over een schaap met witte voetjes.
Als een blok valt de man in slaap,
maar het bed stopt niet met wiegen.
De morgen erna
fluit een merel de man wakker.
Hij kijkt om zich heen
en snapt er niets van.
“Waar … wie … wat …?”, vraagt hij.
“Ik sliep de hele nacht door.
Een wonder!
Bed, ik neem je mee naar huis.”
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Maar het bed kraakt:
“Nee, ik denk niet dat het kan
verder reizen is mijn plan.
Ik loop er graag hipper bij.
Dus wil je iets doen voor mij?
Ik wil een nieuw kleurtje aan.
Rood zal me vast beter staan.”
De man legt zijn hand op het hout.
“Daar zorg ik voor”, knikt hij.
“Dat beloof ik.”
En die avond …
		 reist een ROOD bed
				weer verder.
Een paar dagen later
rust het bed uit bij een meer.
Van al dat stappen,
worden zijn poten wel stram.
Bij de oever zit een knappe jongen
met een nieuw pak aan.
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Naast hem ligt een ruiker bloemen.
“Mijn liefste, mijn liefste”, snikt hij.
“Ze wacht op mij
maar wie brengt mij naar haar toe?
Zucht … zucht … zucht …”
“Een houten bed kan varen,
dus ik kan die klus klaren.
Ook al ben ik stram en moe,
ik breng je naar de liefde toe.”
De jongen voelt aan het bed
en kijkt of er iets onder zit.
Dan gaat hij er toch op zitten
en drukt de bloemen tegen zich aan.
Voetje voor voetje
		 stapt het bed van de oever
				het meer in.
Ietwat als een hondje,
zwemt het bed het meer over.
Daar staat zé hem op te wachten.
Zijn liefste.
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Het bed kijkt toe hoe ze zoenen
en elkaar in de armen vallen.
Na een poos keert de jongen zich om
en loopt weer naar het bed toe.
“Kan ik ook iets voor je doen?
Ik … ik … ik …”
Het bed kraakt:
“Ach, ach, die poten van mij,
daarmee ben ik niet zo blij.
Als ik nou eens wielen had,
dan reed ik soepel en rap.”
De knaap en het meisje knikken.
“Daar zorgen wij voor.
Reken maar!”
En die avond …
		 reist een ROOD bed
				op 4 WIELEN
						weer verder.
Het bed vindt de wielen super.
Het rolt en raast maar door
en het donker is zijn vriend.
Dorpen en steden laat hij links liggen,
liever toert hij langs bossen en velden.
En bij regen?
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Dan schuilt het bed in een schuur
of in een bushok.
In zo een bushok zit een oude vrouw.
Ze huilt niet echt,
maar staart triest voor zich uit.
Haar haren zitten in de war.
Een hand leunt op een stok.
Op de grond staan tassen en zakken,
wel meer dan tien.
De vrouw zegt steeds maar:
“Bus weg, bus weg, bus weg …”
Het bed rolt naar haar toe.
“Is er geen bus meer? Wat naar.
Waar moet je zijn? Zeg het maar.”
De vrouw blijft maar staren.
Zou ze doof zijn?
Het bed kraakt wat luider.
“Schik je tassen op mijn sprei.
En kom er zelf ook maar bij.
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Geef me jouw adres van thuis.
Dan breng ik je snel naar huis.”
Het duurt een poosje
voor de vrouw opstaat.
Dan geeft ze haar adres.
Ze schikt de tassen op het bed.
Zelf gaat ze niet zitten maar liggen.
De vrouw woont wat dorpen verder.
Het bed moet wat zoeken
om de straat te vinden.
Achter het huis van de vrouw
ligt een tuintje.
Daar stopt het bed en wacht.
De vrouw blijft gewoon liggen,
de hele nacht lang.
Moe?
In de war?
Het is de zon die de vrouw wekt.
“Dag zon”, lacht ze.
“Dag huis. Dag tuin.”
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Met de hulp van haar stok
stapt ze het bed uit.
Ze gaat naar binnen
en schuift twee ramen open.
Haar tassen en zakken
geeft ze een plekje in het huis.
Dan rolt ze het bed naar binnen.
Net of het bij haar koopjes hoort.
“Het wordt hier wel wat krap”,
geeft ze toe.
“Maar je mag blijven.
De winter staat voor de deur.
Dan is een mens beter binnen.
We kunnen samen wat kletsen.
En ik heb wat steun aan jou.
Enkel de kleur van je sprei …
Wat is die saai zeg.
Daar moet ik iets aan doen.
Ik heb nog wel een restje wol.
Daar brei ik een nieuwe sprei van.
Veel bezoek komt hier niet.
Zo weet ik wat gedaan.”
Elke dag breit de vrouw een lapje.
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Ze schikt ze op het bed,
kleur per kleur,
toren na toren.
wit
groen rood
wit
groen rood
wit
groen rood
wit
groen roze
wit
groen rood

paars
paars
paars
paars
paars

blauw
blauw
blauw
blauw
blauw

geel
geel
geel
geel
geel

Eentje ligt wat alleen.
Zie jij welk?
Het is al maart,
als ze alles aan elkaar rijgt.
Ze legt de sprei op het bed.
“Wat mooi”, zucht ze.
“Dat hebben wij knap gedaan!”
Omdat het buiten warmer wordt,
schuift de vrouw de ramen open.
Het bed voelt een kriebel aan zijn wielen.
Hij kijkt nog even naar de vrouw.
Ze zit in haar zetel,
de ogen dicht,
haar borst gaat op en neer.
Het bed zingt zacht:
“Ik kan hier niet blijven staan,
het is mijn tijd om te gaan.
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Ik moet weer naar mijn buren,
de kasten en de muren.
Ik ga weg met een verhaal.
Vrouw, ik dank je duizend maal.”
En die middag
		 reist een ROOD bed
				op 4 WIELEN
						en een sprei met veel KLEUR
								weer verder.
Het bed rolt de tuin uit.
Het rijdt langs dorpen en bossen,
meren en steden,
lanen en straten
				de winkel weer in.
Daar zoekt het zijn oude plek op
en kijkt om zich heen.
Een paar kasten zijn nieuw,
er zijn meer bedden te koop,
maar de muren kijken nog even grijs.
Het bed doet zijn verhaal:
van de man die niet slapen kon,
van de jongen aan het meer,
van de vrouw in het bushok …
“Daar geloof ik niks van”, piept een kast.
“Je bent niet goed snik”, bromt een muur.
“Maak dat een ander wijs”, kraakt een bed.
“Je bent en blijft maar een koopje.”
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Het bed zucht:
“Kijk eens goed, dat ben ik niet.
Wat raar dat je het niet ziet.
Waar een wiel zit, zat een poot,
eerst was ik bruin en nu rood.
In plaats van die saaie sprei
heb ik nu kleuren op mij.”
En dan …
Een gezin stapt de winkel binnen.
Het meisje loopt naar het bed toe.
“Dat wil ik! Dat wil ik!”, gilt ze.
“Dat ROOD bed op 4 WIELEN
en die sprei met veel KLEUREN.”
En de baas van de winkel?
Die staart naar het bed
en krabt aan zijn kin.
“Dit bed is pas nieuw”, liegt hij.
“Daarom is het vrij duur.”
“We kopen het toch”, knikt de papa.
“Kunt u het vandaag nog brengen?”
De man van de winkel knikt.
En het bed kraakt zacht:
“Dag kasten, bedden, buren
en vaarwel grijze muren!”
En nog voor de winkel sluit,
rijdt het bed de deur weer
				UIT!
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