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‘ I looked at the little kid in the mirror 
with the mousy brown hair, and horn-rimmed 
glasses, and I vowed that one day I would be 
beautiful.’

J A Y N E  M A N  S F I E L D

Moor Eric en Jeroen 
Bob en Tom



De verkwanselde veertjes

Er waren eens twee kleine jongens die iedere ochtend voor het raam 
van hun afgelegen huis hun brood zaten op te eten, terwijl ze ondertussen 
vrolijk keken naar de bloemen en de vogels. In de lente zagen ze de nar- 
cissen ontluiken en de bosanemonen tot bloei körnen, de schuwe pimpel- 
mezen fluweelzacht vrijen en de kleine kokette winterkoning met hapjes 
mos rondvliegen voor zijn nest. In de zomer staarden ze, al smikkelend 
van hun boterhammen met jam en hagelslag, naar het karmijnrood van 
de koekoeksbloemen dat uitdagend begon te gloeien tussen al het groen 
en keken ze met verwondering de koolmezen na die als blauwgele schich
ten vlak längs het raam af en aan schoten met hun snavels vol insekten 
voor hun jongen. En in de herfst zagen ze de roze russula’s als verbleekte 
tollen op de bosgrond staan en wezen ze elkaar enthousiast de fraai gete- 
kende koperwieken die langskwamen op hun vlucht naar het zuiden voor 
de in aantocht zijnde winter. Op een ochtend toen ze weer voor het raam 
achter hun bordjes plaats namen schreeuwden ze het uit van verbazing 
want de wereld was wit geworden als piepschuim. Met verwondering 
staarden ze naar de ragfijne sporen van vogelpootjes in de sneeuw op het 
raamkozijn. Ineens kwam er een roodborstje aangevlogen dat aan
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