


De vrolijke reus Lars Luidelach 
liep op een natte winterdag
met stevige passen door het woud.
Hij liep erg snel, hij had het koud.
Terwijl hij zo aan het wandelen was,
stapte hij per ongeluk in een plas.
‘Grote grutten,’ schrok Lars toen,
‘er is iets heel vreemds met mijn schoen.’
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‘Hij is kapot, een reuzengat!
Mijn voet is kliederkleddernat.
Kijk, mijn grote wiebelteen,
die piept er, floep, ineens doorheen.
Ik moet een nieuwe schoen gaan kopen.
Op deze kan ik niet meer lopen.’
Met één voet bloot ging Lars op pad
en hinkelde opgewekt naar de stad.
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In een winkel aan een stille laan
zag Lars de mooiste schoenen staan.
Groen, oranje, blauw, geel, rood,
maar zijn voet was veel te groot.
De winkeljuf zei: ‘U hebt pech!
De grootste schoenen moesten weg.
Ze stonden hier al heel wat jaren.
Helaas, we konden ze niet bewaren.’
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In schoenenwinkel nummer twee
zat het Lars alwéér niet mee.
De schoenmaat waarnaar hij zocht,
die was al helemaal uitverkocht.
Ook winkels drie, vier, vijf, zes, zeven
konden hem geen schoenen geven.
Hij hinkelde dwars door de stad,
met in zijn hand een schoen met gat. 
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Aan het einde van een lange morgen
maakte Lars zich steeds meer zorgen.
Hij zocht, maar tot zijn groot verdriet
vond hij de juiste schoenen niet.
De meeste winkels van de stad
had hij vandaag al wel gehad.
Een dikke traan gleed langs zijn neus.
Och, och, die arme Lars de reus.
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In plaats van vrolijk was hij sip.
Hij snikte met een bibberlip:
‘Een reus zijn is niet altijd fijn!
Ik zou zo graag wat kleiner zijn.
Ik wil gewoon, als iedereen,
twee schoenen, één aan elk been.
Het is zo koud en ik ben moe.
Waar kan ik hier nu nog naartoe?’

b
been

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


