
Klein maar dapper

Spot maakt veel lawaai in de schuur.
Hij werkt er al dagen aan zijn uitvinding.
Nu nog één vijs indraaien en het werk is af.
‘Hiermee maak ik alle hazen vrolijk,’ zegt Spot.
En het is net op tijd klaar!
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‘Stilte!’ beveelt de oude haas.
Je kan een speld horen vallen2 in de wei.
‘Het is bijna Pasen,’ zegt hij.
‘Dat is een drukke tijd voor ons.
We moeten heel wat lekkers rondbrengen.
Vandaag kies ik de hazen die op pad mogen.’

Spot holt de schuur uit.
Zijn broers Puk en Wip komen er ook net aan.
Maar ze rennen hem in een hoog tempo voorbij.
‘Wacht op mij!’ bedelt Spot.
‘Ik wil dit jaar ook deelnemen!’
Op zijn korte pootjes holt hij hen na.

Ze rennen naar de grote wei.
Daar wachten al honderden hazen.
De oudste haas staat  
op een boomstam.
‘Alle hazen op een rij!’ beveelt hij.
‘Van groot naar klein!’
In een mum van tijd1  
staan ze keurig naast elkaar.
‘Prachtig,’ mompelt de oude haas  
goedkeurend.
Spot staat helemaal aan  
de rand van de rij.
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‘Klein maar wel dapper,’ zegt Spot.
‘Ik kan best een mand naar de mensen dragen.’
De oude haas schudt zijn hoofd.
‘Kom volgend jaar maar terug,’ zegt hij.
Spot kan zijn oren niet geloven3.

Het hart van Spot klopt in zijn keel.
Wat vreselijk spannend!
Dadelijk zal Spot voor het eerst op pad mogen met 
lekkers.
Want voor het eerst is hij oud genoeg.
De oude haas stapt langzaam van de boomstam.

Hij hinkt in de richting van Spot.
Hij bekijkt Spot van top tot teen.
Eindelijk is het zover,  
denkt Spot.
Nu mag ik een mand vol  
chocola halen.
Die breng ik naar de mensen.
Maar de oude haas schudt  
afkeurend het hoofd.

Hij zegt: ‘Spotje, ga naar huis.
Je bent hier nog te jong voor.’
Spot kijkt de oude haas met  
grote ogen aan.
‘Nee,’ zegt hij geschrokken,  
‘ik ben oud genoeg!’
‘Maar je bent nog zo klein,’  
zegt de oude haas.
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