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Roek vindt een spie-gel.
Hij denkt dat daar een vo-gel in
zit.
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Roek zit op een tak in de boom.
Er glimt iets on-der de boom.
Het glanst als de zon.

Wat ligt daar toch, denkt Roek.
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Roek vliegt er-op-af.
Hij staat er-voor.
Roek kijkt er-in.
Het is geen zon.
Het glanst niet meer.

Roek ziet een gro-te vo-gel.
Die vo-gel kijkt hem aan.
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Roek vindt de vo-gel leuk.
Hij wil naar de vo-gel.
Dan is hij
nooit meer
al-leen.
Roek wil
door de
spie-gel
stap-pen.
Dat lukt hem niet.
Roek kan niet bij de vo-gel.
Dat is vreemd!
Die vo-gel staat toch ook bij de
boom?
De- zelf- de boom als waar Roek
staat? Het is er wel an-ders.
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Roek weet niet dat hij
in een spie-gel kijkt.
Hij weet niet wat een spie-gel is.
Hij ziet al-leen
een an-de-re vo-gel.
Een vo-gel die hem na-doet.
Jij bent lief!
Kom maar hier, roept Roek.
Zijn sna-vel tikt te-gen het glas.
Het glas van de
spie-gel.
Wie komt daar aanhol-len?
Daar komt Muis.
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Roek ziet hem ook in de spie-gel.

Op-eens staat Muis voor de
spie-gel.
1 muis staat naast Roek
en 1 is in de spie-gel.
Roek ziet 2 mui-zen. Dat is raar!
2 mui-zen en 1 vo-gel.
Hij telt zich-zelf niet mee.
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Muis snuf-felt te-gen het glas.
Het glas van de spie-gel.
Muis piept, ik zie een
an-de-re muis.
Ik wil naar hem toe.
Dat gaat niet.
Ik stoot tel-kens mijn neus.
Muis wil naar de an-de-re muis.
Hij rent om de boom.
Roek ziet de mui-zen niet meer.
Waar zijn die mui-zen?
Plots zijn zij bei-den te-rug.
Al-le-bei te-ge-lijk, 1 muis in het
gras en de an-der is in de spie-gel.
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Muis piept, er is geen an-de-re
muis Roek.
Er is er maar 1 en dat ben ik.
Er is ook geen an-de-re vo-gel.
Het zijn on-ze
spie-gel-beel-den.
Wel waar, roept
Roek boos.
Daar is wel een ande-re vo-gel!
Ik zie haar toch Muis?
Roek loopt heen en weer voor de
spie-gel.
De vo-gel loopt mee.
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Wat gek, denkt Roek.
Die vo-gel doet al-les na.
Heeft Muis toch ge-lijk?
Is er geen an-de-re vo-gel?
Roek kijkt achter de boom.
Nee, daar is
geen vo-gel.
Roek weet in-eens waar die wel is.
Hoor eens Muis?
Ik weet al waar die an-de-re
vo-gel is.
Die zit in een hol in de boom.
Kom er-uit schat-je! roept Roek.
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Nee dom-me Roek, piept Muis.
Er is geen hol in de boom.
Jij kijkt in een spie-gel.
Een spie-gel te-gen de boom.
Jij ziet je-zelf.
Roek is boos op zijn vriend Muis.
Hij is ook boos op de vo-gel.
Die moet nu uit het hol komen.

Roek flad-dert te-gen de spie-gel.
Hij wil ook in het hol.
Kom uit jouw hol schat-je!
Ik maak wel een nest voor jou.
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Och, och, de spie-gel rolt weg.
De spie-gel tolt o-ver het gras.
En valt plots om.

Roek ziet een groen vlak.
De ach-ter-kant van de spie-gel.
Er is geen hol in de boom.
En er is ook geen vo-gel.
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Roek vliegt op.
Hij zit weer op de tak.
Hij is erg ver-drie-tig.
Muis heeft ge-lijk, denkt hij.
Er is geen an-de-re vo-gel.
Het komt door de spie-gel.
Ik zag mij-zelf.
Een vo-gel
strijkt neer
op de tak.
Op de tak
naast Roek.
Wat ben jij
lief! krast zij.
Roek vindt haar ook lief.
Hij is nooit meer al-leen.
EIN-DE.
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