Waar is Druppie gebleven?
Dit verhaal gaat over Druppie.
Druppie is een waterdruppel en woont met heel veel andere druppels in een wolk.
Een grote witte wolk, hoog in de blauwe lucht.
De druppels vormen samen het regenvolk.
Druppie is een klein druppeltje.
Hij ziet er heel mooi uit.
Z’n glanzende jasje schittert als de zon erop schijnt.
Druppie groeit dan van trots en steekt z’n buikje vooruit.
Het regenvolk houdt van reizen.
De wolk blijft nooit lang op dezelfde plaats.
Dat komt door de wind.
Als het hard waait, dan glijdt de wolk snel langs de hemel.
Dat vindt Druppie spannend.
Woei, woei, woei, loeit de wind.
O, wat gaat dat lekker snel!
De wolk van Druppie ziet er steeds anders uit.
De ene keer is hij zo rond als een bal.
Dan lijkt hij weer op een olifant, met een lange slurf.
Of een konijn met grote oren.
Of een schaap met vijf poten.
Soms botst de wolk op een andere wolk.
Meestal gebeurt er niks.
Maar af en toe, als het heel warm is geweest, komt er een klap!
En een gerommel! Oei: onweer!
Als de botsing heel erg is ziet Druppie een lichtflits.
De hemel wordt fel verlicht.
Dat vindt hij wel een beetje eng.
Maar het wordt altijd wel weer rustig.
Soms reist de wolk een tijdje samen met andere wolken.
Er zijn wolken die heel groot en donker zijn.
Daar zitten hele dikke en zware druppels in.
Die vallen vaak naar beneden. Met z’n allen tegelijk.
Het regent regendruppels.
Pets, pets, pats, overal vallen ze neer op de aarde.

Op een dag blaast de wind een gat in de wolk.
Nieuwsgierig kijkt Druppie naar beneden.
Hij ziet een zwart-witte koe in een groene wei.
Een witte zwaan op een blauw meer.
Bomen met groene bladeren.
Huizen met rode daken.
En nog veel meer…
Het regenvolk wordt groter en groter.
Er komen nieuwe druppeltjes bij.
Die zweven vanaf de aarde omhoog.
Ze zijn nog heel klein en licht en je ziet ze niet.
Maar als ze eenmaal in de wolk zitten, dan worden het echte druppels.
De nieuwe druppels hebben veel te vertellen.
Ze zijn op veel plekken geweest.
Op de neus van een hond.
Op de stengels van het gras.
Op het huisje van een slak.
In een plas op het schoolplein.
In het putje op straat.
En nog veel meer…
Wij zijn beneden heel belangrijk, zeggen de druppels.
Zonder ons kunnen de mensen niet leven.
Druppie kan uren naar ze luisteren.
Zou het waar zijn?
Op een dag gebeurt er iets bijzonders.
De wolk wordt zwaar en donker.
Alle druppels zitten stijf tegen elkaar aan.
En dan…
Dan scheurt de wolk open en alle druppels vallen naar beneden.
Ook Druppie valt. Midden in een grote dikke regenbui.
Pets, pets, pats, daar komen de druppels neer.
Pets, daar landt ook Druppie.
Hij blijft even liggen, heel stil.
Waar is hij terecht gekomen?
En hoe zal het nu verder gaan?

