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DE MIER EN DE EEKHOORN STONDEN OP het strand. Ze waren al dagenlang op reis, en ook al 

beleefden ze niets, ze waren zeer tevreden over hun reis.

‘Het is een bijzondere reis,’ zei de eekhoorn.

De mier knikte.

De zon daalde boven de zee en de eekhoorn en de mier besloten een kuil te graven in het zand en 

daarin te gaan slapen.

‘Wat mij betreft,’ zei de eekhoorn, ‘slapen we onder de blote hemel.’

Het was een warme dag en de lucht boven de zee trilde een beetje.

Het woei niet en de zee lag er glad en roerloos bij.

Terwijl ze daar zo stonden en beiden hun eigen gedachten hadden begon de zon plotseling veel 

sneller te dalen.

‘Kijk uit!’ riep de mier.

De zon kwam met grote snelheid in de zee terecht. Het water spatte hoog op, siste en dampte, 

en leek wel te koken. Het was plotseling ook donker geworden en de sterren kwamen haastig 

tevoorschijn.

In de zee stak de haai zijn hoofd omhoog.

‘Au!’ brulde hij.

Even later zwom hij roodgloeiend het strand op. Niet lang daarna kwamen ook de dolfijn, de rog en 

de inktvis, sommigen met geschoeide vinnen of zwart geblakerde schubben, het strand op, terwijl 

de vliegende vis kermend over hun hoofden landinwaarts vloog.

‘Verschrikkelijk,’ zei de haai, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd wiste. ‘het is daar héét…’

De anderen konden geen woord uitbrengen en keken met grote ogen naar de koelte, boven hen, in 

de enorme zwarte lucht.

De eekhoorn en de mier liepen van de een naar de ander, streken een kromgetrokken kieuw glad of 

maakten een walmende tentakel schoon. Ze waren druk in de weer en dachten niet aan slapen.

Geleidelijk kwamen de dieren tot rust en kregen ze minder pijn. De zee lag er glad en roerloos bij en 

de maan scheen zoals hij meestal scheen.

Tegen de ochtend kwam de zon weer uit de zee tevoorschijn. Hij vloog met grote snelheid de lucht in. 

Het werd mild en licht op het strand. Nog half in slaap zochten de haai, de rog, de dolfijn en de 

inktvis het water weer op.

De eekhoorn en de mier groeven een kuil en probeerden te gaan slapen. Juist toen ze hun ogen 

sloten vloog boven hun hoofden de vliegende vis weer terug, zeewaarts.

‘Eigenlijk,’ zei de mier, ‘weet je nooit precies wat je aan de zon hebt.’

Maar de eekhoorn hoorde hem al niet meer.

- Toon Tellegen -
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