“De koningin zoekt een huis”.
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Waar het over gaat,

Het is druk rondom het mieren- nest.
Op deze hete zomerdag moeten alle
mieren- meisjes hun mieren- huis uit.
De meisjes willen dat niet.
Soldaten zetten hen uit het nest omdat zij
vandaag koninginnen zijn geworden.
Er mag maar één koningin in het nest zijn
en die is de baas.
De miertjes worden zo bang dat zij toch
een ander mieren- huis gaan zoeken.
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Kinderen, zegt mama- koningin,
jullie hebben vleugels.
Daarom krijgen jullie vandaag
een gouden kroon.
Jullie worden koningin.
Hoera, roepen de mieren- meisjes.
Zij zijn blij met hun gouden kroon.
Zij zijn erg trots.
Kinderen, zegt mama, vandaag moeten
jullie naar buiten. Buiten is het erg warm.
Zoek een huis en kom hier niet meer
terug.
Sommige mieren- prinsesjes zijn boos
anderen huilen.
Nee toch mama, wij willen niet weg.
Wij wonen liever bij u.
Mogen wij niet thuis blijven?
Mama zegt, jullie zijn nu koninginnen.
Jullie zijn erg groot en jullie hebben
vleugels. Nu is het tijd op uit te vliegen.
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Er woont hier maar één koningin en dat
ben ik.
Ga, zegt mama, graaf een nest dan
kunnen jullie eitjes leggen.
Jullie worden vast erg gelukkig met al
jullie mieren- kindjes in jullie eigen huis.
Wij willen niet, wij willen niet, wij willen
thuis blijven, huilen de prinsesjes.
Dan willen wij maar geen koningin
worden.
Dat kan niet, jullie hebben vleugels.
Nu kunnen jullie nog ver weg.
Mama- koningin roept haar soldaten.
Zij zegt boos, gooi mijn kinderen eruit!
Ze zijn veel te groot voor mijn nest.
Zij moeten snel een eigen huis zoeken.
Het liefst hier ver vandaan.
Zij zijn allemaal koningin.
Dat zie je aan hun vleugels.
De soldaten gooien een, twee, drie
alle meisjes naar buiten.
Ze huilen, nee we willen niet.
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Dan bijten de soldaten de bange meisjes
heel gemeen.
Het is een drukte rond het mierennest.
Veel meisjes vliegen angstig op.
Anderen gaan toch weer hun mierenhoop
in. Zij worden ruw naar buiten geduwd.
Er is nog één mieren- meisje over.
Zij wordt gebeten in haar lijfje.
Zij krijgt te horen; als het donker wordt
verlies jij jouw vleugels.
Tot dan kun je vliegen.
Jij moet dan een huis hebben.
Graaf snel een eigen nest.
Onder de grond ben jij veilig.
Pas op voor de vogels, zij eten graag
miertjes.
Huilend vliegt het mierenmeisje weg.
Zij zoekt haar zusje want die weet vast
wel een mooi plekje.
Als zij haar zusje gevonden heeft,
roept het zusje, ga weg!
Hier graaf ik mijn nest.
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Zoek jij maar een plek hier ver vandaan.
Ga zelf een huis zoeken.
Het mieren- meisje vliegt boven het gras
en boven heel veel planten.
Als de vogels haar proberen te vangen
vliegt zij almaar hoger of juist heel laag.
Zij vliegt de hele lange dag.
Zij zoekt en zoekt.
Waar is dat huis?
Waar is dat mieren- nest?
De zon is bijna weg.
Oei, het begint hard te waaien.
Plots valt een vleugeltje op de grond.
Het ligt tussen het gras.
Het koninginnen- miertje valt op de
grond. Terwijl zij loopt blijft haar andere
vleugel achter een takje hangen.
Au, huilt zij, ik heb geen vleugels meer.
Nu gaat zij heel hard rennen.
Zij rent langs een eend, zij weet niet dat
die eend graag miertjes eet.
‘Kwak, kwak, kom hier lekker miertje.’
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Ga weg eend, ik ben de koningin.
Ik zoek hier ergens een huisje.
Weet jij waar ik die vinden kan?
Kwak, toevallig weet ik dat alle miertjes
onder de grond wonen.
Daar wil ik niet wonen. Ik wil een echt
mooi huis.
Een mooi huis? Bedoel jij van steen?
Daar, wijst de eend, daar staat er één.
Hij wijst naar een rode bloempot op een
balkon.
Dat zou een mooi huisje voor je zijn.
Het mieren- meisje is reuze blij.
Dank je wel eend, dat is een prachtig
huis. Ik ga gauw naar de bloempot.
Zij klimt op de bloempot en valt erin.
Dan graaft zij een mooi nieuw nest en legt
haar eitjes.
Na een poosje heeft zij zelf lieve kindjes
en is zij de koningin van alle miertjes in
de bloempot. Wat is zij blij.
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