
 

 

 

Na-apen 
Dat doen niet alleen papegaaien 

 
Een papegaai praat een jongen na. Die vindt dat maar niks, maar eigenlijk doet hij precies hetzelfde. 

  

Noam zag dat Ilay, het populairste jongetje van de klas, vandaag met losse veters rondliep en er heel cool 

uitzag. Noam wilde graag op Ilay lijken en besloot hem na te doen. Noam deed zijn schoenveters ook los, 

maar toen hij zo probeerde te fietsen… viel Noam op de grond. 

Au... 

De veters van Noam raakten verstrikt in de pedalen en hij verloor zijn evenwicht. Maar wat nog meer pijn 

deed, was dat iedereen hem uitlachte, zelfs de mooie Alma. Wat een afgang... 

Uch… 

Hallo 

Noam vond het niet eerlijk dat bij Ilay alles perfect liep, maar dat alles wat hij deed mislukte…  

Zeg hallo. Zeg hallo. 

Wat? 

Geef kusje. Geef kusje. Geef kusje. Geef kusje. 

Buh, wat een irritante papegaai! Buh, wat een irritante papegaai! 

Wat weet jij ervan? Je bent maar een papegaai! Wat weet jij ervan? Je bent maar een papegaai! Je bent maar 

een papegaai! Je bent maar een papegaai! 

Je bent maar een papegaai! Je bent maar een papegaai! 

Je zegt alles na wat ik zeg. Wat ik zeg. Wat ik zeg. Wat ik zeg. Wat ik zeg. Hoor eens, het is stom om alles te 

herhalen wat iemand anders zegt. Het is stom om alles te herhalen wat iemand anders zegt. Jij kunt alleen 

andere mensen na-apen.  

Noam heeft genoeg van de papegaai en zijn irritante imitaties. Jij wilt andere mensen na-apen. Na-apen, na-

apen. Wat zei je? ‘Wil’ ik dat? Luister, ik zag wat er eerder vandaag gebeurde met Ilay en de schoenveters…  

‘Ik zag wat er eerder vandaag gebeurde met Ilay en de schoenveters.’  Dus je hebt het gezien. Nou en. 

We hebben geruild, hè? Nu doe jij mij na. Je zei toch dat het stom was om andere mensen na te apen, zoals een 

papegaai? Papegaai papegaai papegaai papegaai... Ja…je hebt gelijk. Noam komt er ineens achter dat hij zich 

net zo gedroeg als de na-apende papegaai. Plotseling ziet hij in dat het heel dom is om alles na te doen wat Ilay 

doet. Ik vind het niet eens prettig als mijn veters loszitten. Maar omgevouwen broekspijpen, dat is pas cool. 

Cool, cool. Bedankt, papegaai.  

Veel succes met Alma. Het is echt een lekker ding… 
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