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Mike de meeuw 

 

Kijk daar vliegt Mike de meeuw 

Hoorde je zijn harde schreeuw? 

Hij was van ver te horen 

En het deed van dichtbij zeer aan je oren. 

 

Ook Freek Vis schrok wakker 

Terwijl hij juist wilde uitslapen, de stakker. 

Mike vloog vlak over zijn hoofd 

He! Riep Freek, je had me toch beloofd 

Zachter te doen de volgende keer 

En nou doe je het weer 

 

Ik lag net zo lekker te slapen 

En de dromen lagen voor het oprapen 

Ik droomde dat ik vleugels had 

En hoog kon vliegen, hoe vind je dat? 

 

En dat voor een vis als ik! Ik ging zó hoog, 

dat ik tussen de wolken vloog 

Ik vloog veel hoger nog dan jij 

En ik voelde me super vrij 

 

En was ik het zat, 

en wilde ik weer lekker nat, 

Dan nam ik een duik zo in het water 

Midden tussen de eenden met hun gesnater 

 

Mike de meeuw was gaan zitten op een paal 

Om te luisteren naar Freeks verhaal 

Hij wilde ook graag mooie dromen 

En het leek of ze niet wilden komen 
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Als hij wakker werd was zijn hoofd leeg 

Hoe kon het nou dat hij geen dromen kreeg?  

Freek Vis zei dat iedereen dromen maakt 

En dat je dat soms gewoon niet meer weet als je 

ontwaakt 

 

Ja, dat wilde Mike dan ook wel leren 

Verlegen streek hij met zijn snavel over zijn veren 

‘Als ik nou beloof wat stiller te zijn, 

Wil jij het mij dan leren, dat lijkt me fijn’ 

 

‘Ja hoor’, zei Freek, daar zijn wat trucjes voor 

En trouwens, ik onthoud het ook niet altijd hoor 

Soms weet ik alles nog, en soms een beetje 

Sommige delen van dromen vergeet je 

 

Rustig en goed slapen is in ieder geval een goed idee 

Als mijn hoofd rustig is, brengt hij mooie dromen mee 

En als je wakker wordt, is het handig om stil te blijven liggen. Dat werkt ook goed, 

alsof je lijf het nog niet doet 

Want soms weet je alleen nog het einde van de droom, even vlug 

En als je ligt zonder te bewegen, komt soms ook de rest terug 

 

Wat je wilt kun je ook gewoon tegen jezelf zeggen 

Je hoeft het jezelf niet uit te leggen 

zeg gewoon: ik weet alles nog van mijn droom als ik wakker word 

En herhaal dat een paar keer, kort 

 

Freek Vis dook onder en Mike de meeuw vloog ervandoor 

Hij had een grijns van oor tot oor 

Dat wilde hij snel gaan proberen 

Hij zocht zijn nest op en schikte z’n veren 

Laat maar komen 

Vanaf nu onthoud ik mijn dromen 
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En dromen en slapen dat hij deed! 

Zóveel, dat geen dier nu meer weet 

Dat hij ze vroeger allemaal wakker maakte met een grote schreeuw 

Hij houdt nu ook van uitslapen, de droomonthouder, Mike de meeuw 
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