


Mies ligt op haar buik in het gras.
Voor haar neus staat een grote paddenstoel. 
‘Op een grote paddenstoel, 
rood met witte stippen,’ 
zingt Mies heel hard, ‘zat kabou…….’
Opeens gaat er in de stam van de 
paddenstoel een deurtje open. 
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Een klein mannetje komt naar buiten en gaat 
met zijn handen in zijn zij voor Mies staan.         
‘Zeg, kan dat een beetje zachter,’ 
moppert hij.
Dan steekt ook een klein vrouwtje haar 
hoofd om de deur.
‘Wat is er aan de hand, Pimpel?’
Het mannetje wijst naar Mies. 
‘Kijk Tine, dit reuzenkind maakt 
zoveel lawaai.’
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‘Kabouters?!’ 
Mies springt overeind. 
‘Kijk toch uit,’ roept Pimpel, terwijl hij boos 
met zijn voeten op de grond stampt. 
‘Zo meteen vertrap je met je grote 
mensenvoeten ons huis.
Je bent al net zo gevaarlijk als 
het ijzeren monster.’
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Nu wordt Mies nieuwsgierig.
‘Het ijzeren monster?’ vraagt ze verbaasd, 
terwijl ze zich voorzichtig op haar 
knieën laat zakken.
‘Het ijzeren monster wil ons huis opeten,’ 
zegt Tine, die nu ook naar buiten 
durft te komen.
‘Hij raast door de tuin en met zijn grote 
ijzeren tanden eet hij alles op wat voor 
zijn neus komt.’
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Ineens klinkt er vanachter de struiken 
gebrom, geknetter en geratel. 
Pimpels ogen worden groot van angst. 
‘Daar komt het monster!’
Hij pakt Tine stevig vast en samen staan ze 
te bibberen van angst.
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Maar Mies kent dit geluid. 
Het geratel klinkt steeds dichterbij. 
Daar komt vader met de grasmaaier achter 
de struiken vandaan. 
‘Halt!’ roept Mies. 
Met haar armen wijd springt ze voor 
de grasmaaier. 
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‘Je laat me schrikken, Mies,’ roept vader. 
Hij duwt de grasmaaier weer een 
stukje vooruit. 
‘Stop, jij lelijk monster!’ roept Mies en ze 
houdt de grasmaaier tegen. 
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