


Reus Warbol woont in het bos.
Hij heeft geen huis.
Hij is te groot.
Warbol woont tussen de bomen.
Het gras is zijn bed.
Een boomstronk is de tafel.
Warbol woont graag in het bos.
Hij kent alle dieren.
De reus is dikke vrienden
met de dieren.
Vooral met mus Mila.



Vandaag kijkt reus Warbol sip.
‘Wat is er?’ vraagt Mila.
Ze zit op zijn neus.
‘Ik loop tegen alles aan.
Mijn neus is al blauw.’ 
‘Dat komt door je haar,’ zegt Mila.
‘Het is te lang.
En het hangt voor je ogen.’
Ze schuift het haar opzij.
‘Het lijkt wel een gordijn.’



‘Wat moet ik doen?’ vraagt de reus.
‘Ga naar de kapper. 
Alle mensen gaan naar de kapper. 
Groot en klein,’ weet Mila.
‘De kapper knipt je haar.’ 
De reus plukt aan een lok.
Hij denkt na.
‘Goed,’ zegt Warbol.
‘Ik ga naar de kapper.’



Kapper Karel heeft een 
kleine winkel.
Op de hoek van de straat.
Hij kijkt naar de reus
en krabt op zijn hoofd.
Reus Warbol is te groot.
Hij past niet door de deur.
‘Weet je wat,’ zegt Karel, 
‘steek je hoofd maar door de deur.’
De reus gaat liggen.



Zijn hoofd is binnen.
Zijn lijf ligt op straat.
De auto’s kunnen er niet langs.
Ook de bus moet stoppen.
Alle mensen stappen uit.
Ze kijken naar de reus.
Reus Warbol bij de kapper.
Dat willen ze zien.



Kapper Karel pakt de schaar.
De schaar heeft scherpe punten.
‘Nee,’ roept de reus opeens.
‘Nee, niet knippen.
Ik durf niet.’
Hij trapt met zijn voeten.
De mensen springen aan de kant.
‘Nee, niet knippen!’ 
roept Warbol weer.



‘Goed,’ zegt de kapper. 
Hij legt de schaar weg.
‘Ik zal niet knippen.
Maar ik moet iets doen.
Je haar is echt te lang.’
De kapper denkt na.
‘Ik weet het. 
Ik maak krullen.
Het haar lijkt korter.
En de schaar heb ik dan niet nodig.’
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