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Luisje en Vlootje.  

 

Luisje en Vlootje woonden samen in een huis.  

Zij brouwden bier in een eierschaal.  

Maar Luisje viel in het vuur en verbrandde. 

Vlootje begon heel hard te huilen.  

 

Toen vroeg de deur:    Vlootje, waarom huil je zo? 

Vlootje zei:      Omdat Luisje is verbrand.  

De deur zei:    Dan ga ik hard kraken van verdriet.  

 

De bezem in de hoek vroeg:  Deurtje, waarom kraak je zo?  

De deur antwoordde:   Zou ik niet kraken? 

     Vlootje huilt 

     want Luisje is verbrand. 

De bezem zei:    Dan ga ik heel hard vegen.  

 

Daar kwam een wagentje voorbij.  

Het wagentje vroeg:   Bezempje, waarom veeg je zo? 

De bezem antwoordde:   Zou ik niet vegen?  

     Het deurtje kraakt 

     en Vlootje huilt 

     want Luisje is verbrand. 

Het wagentje zei:   Dan ga ik hard rijden! 

 

Het wagentje kwam langs de mesthoop.  

De mesthoop  vroeg:   Wagentje, waarom rij je zo hard?  

Het wagentje zei:    Zou ik niet hard rijden? 

     Het bezempje veegt,  

     het deurtje kraakt 

     en Vlootje huilt 

     want Luisje is verbrand.  
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De mesthoop zei:   Dan ga ik heel fel branden! 

En al vlug stond de mesthoop in vuur en vlam.  

 

Naast de mesthoop stond een boom.  

De boom vroeg:    Mesthoopje, waarom brand jij? 

De mesthoop zei:    Zou ik niet branden?  

     Het wagentje rijdt, 

     het bezempje veegt,  

     het deurtje kraakt 

     en Vlootje huilt 

     want Luisje is verbrand.  

Toen zei de boom:    Dan ga ik hevig schudden! 

 

De boom schudde zo hard dat zijn bladeren afvielen.  

Daar kwam een meisje met een waterkruik en vroeg:  

     Boompje, waarom schud je zo? 

De boom zei:    Zou ik niet schudden? 

     De mesthoop brandt, 

     het wagentje rijdt,  

     het bezempje veegt, 

     het deurtje kraakt 

     en Vlootje huilt,  

     want Luisje is verbrand.  

Toen zei het meisje:  Dan breek ik mijn waterkruik! 

 

En het meisje brak de waterkruik.  

Maar de bron waar het meisje water ging halen, vroeg:  

     Meisje, waarom breek je de waterkruik? 

Het meisje zei:    Zou ik mijn kruikje niet breken?  

     Het boompje schudt,  

     de mesthoop brandt 

     het wagentje rijdt,  
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     het bezempje veegt, 

     het deurtje kraakt 

     en Vlootje huilt,  

     want Luisje is verbrand.  

Toen zei de bron:   Dan ga ik hard stromen.  

 

Het water van de bron begon heel hard te stromen.  

En in het water verdronk alles:  

het meisje,  

het boompje,  

het mesthoopje,  

het wagentje,  

het bezempje,  

het deurtje,  

het vlootje  

en het luisje.  

Ze verdronken allemaal samen.  

 

 

 


