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Waar gaat het over:
Lil-lie vindt een snoep-jes to-ver-tuin.
In die tuin wo-nen snoep-jes.
Lil-lie eet van de snoep-jes.
Plots word zij een lol-ly. (zeg lol-lie)
Haar zus redt haar.
Zijn de an-de-re snoep-jes
ook kin-de-ren?
De prin-ses-jes red-den de kin-de-ren.
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DE SNOEP-JES TO-VER-TUIN.
Er zijn twee meis-jes.
Het zijn prin-ses-jes.
Zij ma-ken vaak ru-zie.
Lil-lie is ja-loers op haar zus Bel-la.
Het gaat vaak mis.
Houd mam-ma meer van Bel-la?
Heeft zij het mooi-ste speel-goed?
Van-daag spe-len zij in de tuin.
De tuin van het pa-leis.

Het pa-leis staat op een berg.
Een ho-ge berg met een klei-ne tuin.
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Lil-lie speelt graag in de tuin.
Zij is er vaak.
Zij speelt met een bal.
De bal is van haar zus Bel-la.
Bel-la wil haar bal te-rug.

Zij huilt.
Bel-la wil ook met de bal spe-len.
Dat mag niet van haar zus.
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Plots rolt de bal weg.
Het waait.
De wind blaast te-gen de bal.
De bal stui-tert rond.
Lil-lie lacht. Zij is blij.
Zij is blij dat de bal rolt.
De wind blaast hard.
De wind blaast hard te-gen de bal.
De bal rolt de tuin uit.
Lil-lie pak de bal!
De bal rolt weg.
Kom hier bal!
Het helpt niets.
De bal rolt de berg af.
De bal stui-tert om-laag.
Lil-lie gaat ook om-laag.
Zij holt over een weg.
De weg kron-kelt om de berg
naar het dal.
Waar is de bal?
Zij kijkt links en rechts.
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Zij ziet een tuin met een hek.
Lil-lie maakt het hek o-pen.
Dit is een gro-te tuin!
De-ze tuin is gro-ter dan de pa-leis-tuin.
Is de bal hier?
Lil-lie zoekt.
Zij wordt moe.
Zij gaat in het gras lig-gen.

Hal-lo, roept ie-mand in haar oor.
Lil-lie kijkt op.
Kun jij pra-ten? Jij bent snoep.
Jij bent een tum-tum.
Een heer-lijk zacht snoep-je
met veel kleu-ren.
Tum-tum zegt,
dit is de snoep-jes to-ver-tuin.
Jij hoort hier niet.
Ga weg.
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Lil-lie gaat niet weg.
Zij staat op en loopt ver-der.
Tum-tum springt haar na.
Lil-lie ziet lol-ly’s. (zeg lol-lies)
Lil-lie lust lol-ly’s.

Zij holt er-heen.
Vlug lol-ly’s ren weg! roept Tum-tum.
Lil-lie wil snoe-pen!
Help! gil-len de lol-ly’s.
Zij ren-nen weg.
7

Spek-kie blijft staan.
Hij is niet bang.
Spek-kie is niet bang voor meis-jes.
Drop is ook niet bang.
Zij blij-ven sa-men staan.
Daar komt Lil-lie.
Zij bukt.
Zij bukt om-laag.
Zij wil Spek-kie pak-ken.
Spek-kies zijn
lek-ker zoet.
Lil-lie lust zoe-te
spek-kies.
Blijf van mij af! gilt Spek-kie.
Wij zijn niet voor jou!
Drop roept, ga uit de snoep-jes to-ver-tuin!
Het is hier niet pluis.
Te laat.
Lil-lie pakt Spek-kie.
Zij rent met Spek-kie
uit de snoep-jes to-ver-tuin.
Zij rent de berg op naar het pa-leis.
Bel-la zit in de tuin.
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Zij ziet het spek-kie.
Ik lust ook snoep.
Geef mij een stuk.
Lil-lie zegt, nee dat spek-kie is van mij.
De meis-jes ma-ken ru-zie.

Lil-lie eet het spek-kie vlug op.
Zij propt hem in haar mond.
Lil-lie lust nog meer snoep.
Dag ik ga weer.
Bel-la vraagt, waar ga jij naar-toe?
Ik vond een tuin.
Een tuin vol snoep.
Ik ga er-heen.
Jij mag niet mee.
Lil-lie holt weg.
Bel-la loopt haar na.
Zij loopt op haar te-nen.
Lil-lie weet niet dat Bel-la haar na zit.
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Lil-lie loopt naar de snoep-jes to-ver-tuin.
Bel-la blijft staan.
Haar zus eet en eet.
Zij eet heel veel spek-kies.
Bel-la schrikt.
Lil-lie wordt plots een lol-ly.
(lol-lie)
Een erg lek-ke-re lol-ly.
Een snoep-je met een stok-je.
Haar zus is snoep.
Lil-lie is een lol-ly.
Bel-la lust graag lol-ly’s.
(zeg lol-lies)
Maar de lol-ly is Lil-lie.
Hoe wordt Lil-lie weer een
kind?
Bel-la ziet een poort.
Zij ziet een poort van goud.
Er staat een hek voor de poort.
Een hek met een slot.
Bel-la wil er-heen.
Daar komt Tum-tum.
Ga weg! zegt hij.
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Bel-la gaat niet weg.
Zij loopt naar de
poort.
De poort met het hek
er-voor.
Dat is een to-ver-poort, zegt Tum-tum.
Het hek kan niet o-pen.
Wij kun-nen het niet o-pen-ma-ken.
Snoep-jes heb-ben geen hand-jes.
Bel-la zegt, dat hek moet o-pen.
Dit is toch een to-ver-tuin?
Als Lil-lie er-door-heen gaat
Word zij mis-schien een kind.
Ik denk het niet, zegt Tum-tum.
Al-le kin-de-ren wor-den hier snoep.
Mis-schien word jij ook snoep.
Ik was ook een kind.
Bel-la duwt te-gen het hek.
Dat zit erg vast.
Het kraakt en kraakt.
Waar is de sleu-tel?
De sleu-tel van het hek?
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Ik zoek de sleu-tel.
Ik zoek de sleu-tel in de-ze tuin.
Bel-la loopt door de tuin.
Zij eet geen en-kel
snoep-je.
Zij vindt een kist.
De kist gaat o-pen.
In de kist ligt een sleu-tel.
Een sleu-tel die past in het slot.
Het slot van het hek.
Het hek voor de poort.
Bel-la doet de sleu-tel in het slot.
Zij draait.
Klik
Het hek gaat o-pen.
Nu moet Lil-lie door de poort.
Lil-lie waar ben jij?
Lil-lie roept, hier!
Bel-la pakt Lil-lie.
Lil-lie is niet zwaar.
Zij is een snoep-je aan een stok-je.
Zij is licht.
Zo licht als een lol-ly. (zeg lol-lie)
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Wij gaan door de poort.
De poort van goud.
O, o, het gaat niet goed.
Lil-lie is wel een kind ge-wor-den,
maar Bel-la is nu een tum-tum.
Lil-lie zegt, ik gooi jou door de poort.
Maar ik ga er niet door-heen.
Lil-lie gooit.

Plof, daar ligt Bel-la.
Bel-la is weer een kind.
Wij pak-ken al-le snoep-jes.
Wij gooi-en ze door de poort.
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Dan wor-den het weer kin-de-ren.
Dan kun-nen zij naar huis.
Weg uit de to-ver-tuin.
De snoep-jes ren-nen weg.
Zij zijn bang.
De meis-jes lus-ten snoep.
Eet ons niet op!
De meis-jes hol-len har-der.
Zij ha-len al-le snoep-jes in.
Pak al-le snoep-jes!
Wij gooi-en die door de poort.
De gou-den to-ver-poort.
Veel snoep-jes wor-den kin-de-ren.
Maar veel snoep blijft ge-woon snoep.
Die snoep-jes kun-nen niet meer pra-ten.
Die snoep-jes kun-nen niet meer kij-ken.
Het is ge-woon snoep.
Het is geen to-ver-snoep meer.
Lil-lie pakt het hand-je van Bel-la.
Wij ma-ken nooit meer ru-zie.
Wij spe-len lief met el-kaar.
Wij kun-nen naar huis.
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Alle kin-de-ren hol-len
uit de snoep-jes to-ver-tuin.
Zij zijn blij.
Zij zijn ge-red.
Zij snoep-ten van de to-ver-spek-kies
en het to-ver-drop.
Je mag die niet e-ten.
Dan word je snoep.
Dan kun je niet meer
uit de to-ver-tuin.

Lil-lie plaagt haar zus niet
meer.
Zij vindt de bal.
Zij geeft Bel-la haar bal.
Bella zegt,
dank je wel Lil-lie Lol-lie!
Dat vind Lil-lie niet erg.
Zij vindt Lol-lie een leu-ke naam.
Zij lacht.
EINDE
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