


Draak Dries zit op de berg.
Hij huilt.
‘Au, au,’ snikt hij. 
Hij zit met zijn poot tegen zijn wang.
‘Mijn kies doet pijn.’
De mensen uit het dorp roepen:
‘Ga weg, draak!’
Ze zijn bang. 
Soms niest Dries vuur.
Dan zet hij alles in vuur en vlam.
‘Ga weg! Ga weg!’



Draak Dries gaat op zoek. 
Op zoek naar hulp.
Hij loopt door het bos.
‘Au, au. 
Mijn kies doet pijn.’
‘Ga weg!’ roepen de dieren.
Ze zijn bang.
Bang voor het vuur uit zijn neus.
‘Zo meteen staat ons bos in brand.
Ga weg.’
Verdrietig loopt Dries verder.



In de verte ziet hij een kasteel.
De poort staat open.
Draak Dries loopt naar binnen. 
‘Ik ben draak Dries. 
Kijk toch eens naar mijn kies.’
‘Ga weg!’
Voor hem staat een kleine ridder.
Zijn knieën knikken.
‘Ik ben ridder Tuur. 
Ga weg, of ik…’



Van angst valt de ridder om.
‘Niet bang zijn,’ zegt Dries. 
De ogen van de ridder gaan open.
Draak Dries wijst naar zijn kies.
‘Mijn kies doet pijn.’
Een traan valt op de grond.
En spettert de ridder nat.
Ridder Tuur staat op. 
Zijn benen trillen nog.
‘Ik wil je wel helpen.
Maar ik ben bang.’ 



‘De mensen noemen me laf. 
Laffe Tuur.
Ik ben bang voor draken. 
Ook voor spinnen en muizen.
Maar voor draken het meest.
Draken met vuur uit hun neus.
Draken met grote, scherpe tanden.’
Ridder Tuur rilt.
‘Brrrr.’



‘Maar ik doe je niets. 
Kijk toch eens naar mijn kies.
Hij doet heel erg pijn.’
Dries opent zijn drakenbek.
Ridder Tuur kijkt naar binnen.
‘Ik zie het al. 
Die kies moet eruit.’



Dries schudt hard met zijn kop.
‘Je bent toch niet bang?’ 
vraagt Tuur.
‘Een beetje,’ zegt Dries.
‘Dan zijn we samen bang,’ zegt Tuur.
‘Leg je kop op de grond.
Dan kijk ik of ik iets kan doen.’
‘Ik zal je niet bijten,’ 
belooft de draak.
‘En geen vuur niezen.’
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