


‘Zo, dat was de laatste rit voor 
vandaag,’ zegt de draaimolenbaas.
Hij drukt op een grote, zwarte 
knop en de honderden gekleurde 
lampjes gaan uit.
‘Welterusten draaimolendieren, 
tot morgen,’ zegt hij.
Dan loopt hij naar zijn 
caravan om te gaan slapen.
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‘Ik ben blij toe,’ zegt het 
draaimolenpaard met een diepe zucht.
‘Wat sta jij toch te zuchten!’ 
zegt het varken.
‘Ik ben zo moe van al die rondjes,’ 
jammert het paard. 
‘Mijn hout kraakt als er een kind op gaat 
zitten. Nog even en ik val uit elkaar.’
‘Ach welnee,’ trompettert de olifant. 
‘Je bent toch uit goed hout gesneden? 
Of heb je last van houtworm?’
‘Ik denk eerder dat hij last van 
draaieritis heeft,’ zegt de krokodil.
‘Draaieritis? Wat is dat dan?’ 
vraagt de giraffe.
‘Dan wil je niet meer draaien,’ 
zegt de krokodil. 
‘Dat is best ernstig voor 
een draaimolendier.’
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‘Och, kon iemand mij maar helpen,’ 
zegt het paard verdrietig. 
Een dikke traan valt op de 
houten draaimolenvloer.
‘Ga maar lekker slapen,’ 
zegt mevrouw beer bezorgd. 
‘Morgen gaat het vast 
weer beter met je.’
Het paard sluit zijn vermoeide 
ogen en valt in slaap.
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Midden in de nacht wordt hij 
wakker van een aai over zijn 
paardenhoofd.
Voor hem staat een oude man 
in een lange, groene jas.
Hij heeft witte haren en een 
baard tot bijna op de grond. 
Op zijn hoofd staat een puntmuts 
met grote glimmende stenen erop.
Verbaasd staart het paard hem aan.
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‘Ik ben de draaimolentovenaar 
en ik kom je helpen,’ 
zegt de oude man zachtjes.
‘Kunt u mij echt helpen?’ 
vraagt het paard. 
‘Ik ben zo moe van het draaien.’
‘Let maar eens op,’ zegt de 
tovenaar en hij tikt met zijn 
toverstaf op de houten 
paardenneus.
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Het paardenlijf begint te tintelen.
Even later kan het paard zijn 
houten hoeven van de 
draaimolenvloer optillen.
‘Ik kan lopen!’ roept hij verrast.
‘Sssst,’ sist de tovenaar, ‘anders 
worden de andere dieren wakker. 
Hierachter is een groot, 
groen weiland. Ga daar maar heen 
en ren je stijve benen los.’
Voorzichtig stapt het paard van de 
draaimolen en loopt naar de weide.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


