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DE WOLF EN DE MENS 

 

De vos kwam op een dag de wolf tegen. Hij zei:  

Broer Wolf, luister eens.  

De mens is zo sterk.  

Geen enkel dier is zo sterk als de mens.  

Je moet listen gebruiken om hem te overwinnen.  

De wolf antwoordde:  

Denk je echt dat de mens zo sterk is?  

Als ik een mens te zien krijg zal ik hem toch aanvallen.  

De vos zei:  

 Kom dan morgen maar eens naar mij, 

dan zal ik je een mens laten zien.  

 

De volgende morgen was de wolf al vroeg op pad.  

Hij kwam bij de vos.  

De vos ging met hem naar een weg waar elke dag een jager langskwam.  

 

Eerst kwam er een oude soldaat voorbij.  

De wolf vroeg:  

 Is dat een mens?  

De vos antwoordde:  

 Nee, dat is een mens geweest.  

 

Niet lang daarna kwam een jongen over de weg. Hij ging naar school.  
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De wolf vroeg aan de vos: 

 Is dat nu een mens?  

De vos antwoordde:  

           Nee, dat moet nog een mens worden.  

 

Weer wachtten de wolf en de vos.  

Toen kwam de jager over de weg gegaan.  

Hij had een geweer op zijn schouder en een jachtmes aan zijn riem.  

De wolf vroeg aan de vos:  

 Is dat nu een mens?  

De vos antwoordde:  

 Ja, dat is een mens.  

Maar sorry,  

ik moet nu even naar mijn hol gaan.  

De vos liep naar zijn hol.  

 

De wolf liep naar de mens en wilde hem aanvallen.  

Maar de jager nam zijn geweer en schoot een lading hagel in het gezicht 

van de wolf.  

De wolf trok een vies gezicht en liep naar de jager.  
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Toen schoot de jager nog eens.  

De wolf trok een grimas van de pijn.  

Toen sprong de wolf op de jager.  

De jager trok zijn mes en stak de wolf links en rechts in zijn flanken.  

Het bloed stroomde uit de wonden.  

Nu liep de wolf snel weg.  

Hij kwam bij de vos.  

 

De vos vroeg aan de wolf:  

 Dag broer wolf.  

Hoe is het geweest bij de mens?  

Heb je hem overwonnen?  

De wolf jammerde:  

 Ik wist niet dat de mens zo sterk was.  

Eerst nam hij een stok en blies erop.  

Toen vloog er iets in mijn gezicht dat kietelde.  

Toen blies hij nog eens op zijn stok en toen vloog er iets in mijn 

neus als bliksem en hagel.  

En toen ik op hem sprong, trok hij een rib uit zijn lijf.  

Hij heeft me zo erg geslagen dat ik bijna dood was.  

 

Toen zei de vos:  

 Zie je nu wel.  

De mens is sterker dan alle dieren.  
 


