ach, ach, wat erg!
kreunt eik in het park.
hij snikt.
een traan valt in het gras.
het gras aan de voet van eik.
daar komt beer net aan.
beer kijkt naar de traan.
van wie is die traan?
beer kijkt om zich heen.
wie huilt er in het park?

plens!
daar valt weer een traan.
vlak voor de voet van beer.
beer kijkt naar een wolk.
nee, dat kan niet.
ik zie de zon, zegt beer.
maar dan ziet beer het.
die traan komt van de boom.
er komt er net weer één.

wat is er, boom? vraagt beer.
voel jij je ziek?
of ben je droef?
de kruin van eik kraakt.
let maar niet op mij, zegt eik.
stap maar door, beer.
ik ben oud.
te oud voor dit park.
ik tel niet meer mee.

wat zeg jij nu? vraagt beer.
hoe oud ben je dan?
dat weet ik niet, zegt eik.
ik sta hier vast al een eeuw.
een eeuw in het park.
stel je voor, beer!
dat is heel lang, zegt eik.
wie wil jou weg? vraagt beer.
de baas van het dorp, zegt eik.
die zegt dat hier een pad komt.
een pad door het park.
een pad op de plek waar ik sta.

dat wil ik niet, zegt eik.
ik wil hier niet weg.
eik snikt.
ik woon hier zo graag.
naast de beuk en de berk.
ik kan het ook niet, zegt eik.
als ik weg moet,
ga ik dood.
beer schrikt.
niet doen, eik, zegt hij.

ik ga naar de baas.
de baas van ons dorp.
ik zoek hulp, zegt beer.
dat is fijn van je, zegt een stem.
ze komt van een rups.
een rups op de stam van eik.
ik woon in de stam, zegt de rups.
ik wil mijn huis niet kwijt.
ik doe met je mee, beer.
dan zijn we al met twee, zegt beer.

ik doe ook mee, zegt een uil.
hij zit in de kruin.
de kruin van eik.
dit is mijn plaats, zegt de uil.
bij dag slaap ik hier.
in de kruin kan je me niet zien.
ik blijf in de kruin van eik.
ik wil er niet weg.

beer is blij.
nu zijn ze al met drie.
is drie veel? vraagt de rups.
nee, drie is niet veel.
wie zegt dat? vraagt beer.
het is pluim.
maak er maar vier van, zegt pluim.
want ik doe ook mee.
ik wil eik niet kwijt, zegt pluim.
bij eik haal ik mijn voer.
wat moet ik als eik weg is?

buur bas is in het park.
hij ziet beer bij de eik.
wat doe je daar? vraagt bas.
praat je met die eik?
eik zoekt hulp, zegt beer.
eik moet weg uit het park.
hier komt een pad in de plaats.
dat wil ik niet.
rups ook niet.
uil en pluim ook niet.
en jij, buur bas?
wil jij eik kwijt?
nee, zegt buur bas.
als de zon schijnt,
zit ik op de bank bij eik.
dat doe ik graag.

beer kijkt naar eik.
hoor je dat, eik? vraagt hij.
ook buur bas wil dat je blijft.
eik snikt niet meer.
maar hij is ook niet blij.
ja, dat hoor ik, zegt hij.
maar de baas van het dorp?
hoort hij dat ook?
daar zorg ik voor, zegt beer.
of nee …
niet ik,
maar wij!
kom maar mee met mij.
op naar het dorp!

an kijkt door het raam.
kijk nou! roept ze.
door het dorp loopt een groep.
een groep van vijf.
met beer op kop.
ik zie een rups en een uil.
mol komt naast an staan.
pluim is er ook bij, zegt mol.
en daar is buur bas.
elk draagt een doek.
wat staat er-op? vraagt an.
dat wil ik wel eens zien.
ze rent de deur uit.

op het doek van de rups staat:
ik woon in eik.
op het doek van uil:
ik slaap in eik.
op het doek van pluim:
ik eet van eik.
en op dat van buur bas:
ik zit bij eik.
mol stapt naast beer.
wat staat er op jouw doek? vraagt mol.
beer laat fier zijn doek zien.
daar staat op:
ik klim in eik.

doe je mee, mol? vraagt beer.
ja, beer, ik doe mee.
en jij, an?
en tom?
daar zijn we al, zegt an.
ook poes moes stapt mee.
naast jaap de haan.
en mus?
die vliegt voor de groep uit.
nu zijn we met elf, roept beer.
zijn hart gaat op en neer.
zo blij is hij.

wat een volk op de been!
een groep van elf.
waar is de baas van het dorp? vraagt beer.
die is naar het park, zegt een man.
o nee!
haalt hij eik nu al weg?
de groep holt naar het park.
beer ziet de baas bij eik.
stop!
niets doen! gilt beer.
eik wil niet weg uit het park!
eik mag niet weg uit het park!
eik is een vriend.
kijk maar naar mijn doek.
en naar het doek van pluim en rups.
of naar dat van bas en uil.

ik weet het al, zegt de baas.
ik weet dat eik een vriend is.
hij wijst iets aan op de stam van eik.
de baas toont een hart.
een hart op de stam van eik.
ik hou van eik, staat er-bij.
dat is van mijn zoon, zegt de baas.
ik wist niet dat eik zo lief was.

er valt een traan in het gras.
voor de voet van de baas.
de baas kijkt naar eik.
huil niet meer, eik, zegt de baas.
ik laat je staan.
hier op je plaats in het park.
het pad komt er ook.
vlak naast jou.
dan zie je veel volk.
weer valt een traan in het gras.
eik huilt.
zo blij is hij.

