


Het is midden in de nacht.
Langs de sloot zit Kick de kikker.
Hij kan niet slapen en verveelt zich.
‘Kwaak kwaak kwaak,’ kwaakt Kick, 
‘ik ga lekker iedereen wakker kwaken.
Kwaak kwaak kwaak!
Wakker worden iedereen!
KWAAK KWAAK KWAAAAK!’
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‘Hé, wees eens stil jij,’ kwekt mama-eend.
‘Er liggen hier kleine eendjes te slapen.’
De vijf babyeendjes van mama-eend 
worden wakker en beginnen heel 
hard te roepen: ‘Kwèèèk kwèèèk!’
‘Kijk nou eens wat je gedaan hebt,’ 
kwekt mama-eend tegen Kick.
‘Scheer je weg, vervelende kikker 
die je bent!’
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‘Nou, jullie kunnen ook niet 
tegen een grapje,’ zegt Kick.
‘Ik ben al weer weg, hoor.’
En met een paar grote 
kikkersprongen hopt hij ervandoor.
Wie zal ik nu eens wakker kwaken, 
vraagt Kick zich af.
Op het hek van de boerderij 
ziet hij een oude haan slapen.
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‘KWAAK KWAAK KWAAAAK!
Wakker worden!’ kwaakt Kick 
zo hard als hij kan.
De oude haan schrikt op uit zijn slaap.
‘Weet je wel hoe laat het is?’ kraait hij.
‘Ik moet morgen zeer vroeg op om 
de zon wakker te kraaien!’
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‘Kwaahahahaak,’ lacht Kick.
‘De zon wakker kraaien, 
dat doe ik wel voor je.
Ik kwaak alles en iedereen wakker!’
En met een grote kikkersprong 
springt Kick de stal in.
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In de stal staat een witte koe 
met zwarte vlekken te slapen.
Wat gek, denkt Kick, 
ik zou gaan liggen als ik haar was.
Maar ze zal toch niet lang meer slapen.
‘KWAAK KWAAK KWAAAAK!
Wakker worden!’ kwaakt Kick heel hard.
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De koe schrikt zo erg 
dat ze bijna omvalt.
‘Wat doe jij nou, rare kikker!’ 
loeit ze verbaasd.
‘Je moet me niet zo laten schrikken, 
hoor, daar wordt mijn melk zuur van.’
‘Bah, zure melk,’ kwaakt Kick, 
‘dat vind ik vies.’
En snel springt hij de stal uit.
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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.


