
Paddenstoelen

Twee vrienden besloten op een goede dag om paddenstoelen te 
gaan zoeken in het Bos. Ze zwierven steeds dieper het Bos in en 
op zeker moment kwamen ze bij een open plek. 

De zon piepte hier door het bladerdek en scheen precies op een 
wonderbaarlijk  mooie  paddenstoel.  De  vrienden  hadden  nog 
nooit zo iets moois gezien.

Door hun omzwervingen tamelijk hongerig geworden, hapten ze 
een klein stukje van die paddenstoel. Zo mooi, dat kon niet giftig 
zijn.

Dit liep niet goed af.

Kort na de eerste hap al veranderden zij in kleine paddenstoel-
tjes, met dezelfde kleur en tekening. En zo stonden er nu drie van 
die merkwaardige paddenstoelen.

Toen na een week de twee vrienden nog niet terug waren, beslo-
ten twee andere vrienden ze te gaan zoeken.

Na veel omzwervingen kwamen zij op een open plek in het Bos, 
waar zij tot hun verrukking drie prachtige paddenstoelen zagen. 
Inmiddels hadden ze veel honger en ze aten elk een van de kleine 
paddenstoelen op. 

Ze wisten natuurlijk niet, dat dit eigenlijk hun gezochte vrienden 
waren.

Dit liep niet goed af.

Toen ze de paddenstoelen op hadden veranderden ze zelf in pad-
denstoelen!

Toen na weer een week deze twee vrienden ook niet terug waren, 
besloten  opnieuw twee  van  hun  vrienden  op  onderzoek uit  te 
gaan.

Na veel omzwervingen belandden zij op de open plek in het Bos. 
Dit  waren geen paddenstoelenvrienden.  Ze zagen de drie pad-
denstoelen wel staan maar schonken er geen aandacht aan. Ze 



waren immers op zoek naar hun vrienden. Ze waren wel dorstig 
na hun lange tocht en stookten een vuurtje om water voor de thee 
heet te maken. Het vuurtje brandde niet zo goed, ze hadden maar 
weinig sprokkelhout, en daarom gooiden ze twee van de padden-
stoelen  op  het  vuur.  Bijna  onmiddellijk  verspreidde  zich  een 
heerlijke geur van gebraden vlees. Het water liep ze in de mond. 
Ze wierpen nu ook de derde paddenstoel op het vuur, maar deze 
stonk gruwelijk en plofte al snel uit elkaar.

Na de thee vervolgden zij hun zoektocht.

Toen  deze  twee  na  een  week  terug  kwamen,  hadden  ze  geen 
spoor van de vier vrienden gevonden. Er is ook later nooit meer 
iets van hen vernomen.
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