


Ken jij het verhaal 
van koning Merlijn?
Die vond het niet leuk meer 
om koning te zijn.
Het was vreselijk saai, 
hij verveelde zich suf.
Van steeds maar de baas zijn, 
werd hij heel erg duf.
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De koning werd stiller, 
zijn vrouw Lorelei zei:
‘Zeg lieve Merlijn, 
luister jij eens naar mij.
Je zit hier al dagen 
heel sip op de troon, 
je staart stil voor je uit 
en je speelt met je kroon.
Ben je niet lekker 
of is er soms iets?’
‘Ach nee,’ zei hij droevig, 
‘nee, heus, er is niets.’
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‘Maar ik ben de koning, 
sinds ik weet niet hoelang.
Dat blijf ik zo lang als ik leef, 
ben ik bang.
Ik heb het niet slecht, hoor, 
maar het lijkt me zo fijn
om gewoon voor een tijd 
iemand anders te zijn.
Een bakker, piloot 
of verkoper van kleren.
Het maakt me niets uit, 
ik wil alles proberen.’
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Lorelei dacht even na 
en riep luid:
‘Ik heb een idee, 
jij moet er eens uit!
Gewoon op vakantie, 
voor een weekje of twee.
Je gaat naar ons huis 
aan het strand bij de zee.’
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Merlijn lachte vrolijk: 
‘Dat wil ik wel, zeg.
Ik pak snel mijn spullen, 
daarna ben ik weg!
Tot ziens, Lorelei, 
tot de volgende keer,
dat is na de vakantie, 
dan zie je me weer.’
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Op het strand in de zon 
voelde koning Merlijn
zich meteen stukken beter 
en opeens, voor de gein,
sprong hij hoog in de lucht 
om een salto te maken
en draaide een rondje 
zonder de grond aan te raken. 
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Hij liep op zijn handen, 
deed een radslag erbij,
zong zo hard als hij kon: 
‘Dit is echt iets voor mij!
Ik ben een artiest, 
ik kan dansen en zingen.
Ik kan allerlei kunstjes, 
kijk mij nu eens springen!’
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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.


