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Het is herfst in het bos.
De wolf ligt te slapen onder een boom.
Opeens springt hij op en begint van schrik 
heel hard te rennen.
Dan komt de wolf het zwijn tegen.  
Die vraagt:
‘Zeg wolf, waarom ren jij zo hard?’
‘Omdat,’ blaft de wolf, ‘omdat de hemel 
naar beneden komt. Geloof je me niet?
Het is echt waar! Er is zelfs al een stukje 
op mijn rug gevallen!’
Het zwijn schrikt erg van het verhaal.
Hij gaat ook rennen. Achter de wolf aan.

Even later komen ze samen de eland tegen. 
Die vraagt: ‘Zeg wolf, zeg zwijn, 
waarom rennen jullie zo hard?’
‘Omdat,’ knort het zwijn en blaft de wolf,
‘omdat de hemel naar beneden valt!’
‘En als je dat niet gelooft,’ zegt het zwijn,
‘ben je dom, want er is al een stukje
op de rug van wolf gevallen!’
Ook de eland gaat van pure schrik heel hard lopen. 
Nu rennen ze met z’n drieën achter elkaar aan. 
Voorop de wolf. Dan het zwijn en achteraan de eland.

Wie niet stoer is, moet slim zijn
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‘Waar is dat gebeurd?’ vraagt de haas. En hij kijkt de wolf aan.
‘In het dennenbos onder de dennenboom,’ blaft de wolf.
‘Dan zullen we daar eens gaan kijken!’ zegt de haas.
Wat? Is dat niet gevaarlijk?
De stoere dieren kijken elkaar angstig aan.
Maar toch gaan ze mee met de haas.
Als ze met z’n allen in het dennenbos komen,
gaan ze naar de dennenboom
waaronder de wolf heeft liggen slapen.
Ze zien dat er een dennenappel op de grond ligt.
‘Jullie zijn stoer,’ zegt de haas, ’maar niet zo slim!’
‘Er is gewoon een dennenappel op de rug van wolf gevallen!’

Dan komen ze de vos tegen en die vraagt:
‘Waarom rennen jullie zo hard?’
‘Omdat,’ loeit de eland, knort het zwijn
en blaft de wolf,
‘omdat de hemel naar beneden valt.
Er is al een stukje op de rug van wolf gevallen!’
De vos kijkt verbaasd én bang.
Van schrik gaat ook hij keihard rennen.
Tot aan de rand van het bos.
Daar woont de haas.
Hij is verbaasd dat deze stoere dieren
zo hard rennen. Voor wie zijn ze bang?
‘Voor niemand,’ kreunt de vos, loeit de eland, 
knort het zwijn, en blaft de wolf.
‘Maar de hemel valt naar beneden. 
Er is al een stukje op 
de rug van wolf gevallen!’
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