Bijgeloof
Plucky de Pechvogel heeft steeds pech.
Op een dag vliegt zelfs het huis in brand.
Daarom beslist Plucky om op zoek te
gaan naar geluk en volgt hiervoor de tips
van de krant, van oma, van de tv, van de
buurman, van moeder en vader …
Zo staan er in de krant tips om het geluk
te vinden en ongeluk te vermijden.
Een konijnenpootje dragen, op hout
kloppen, een hoefijzer omhoog hangen,
een klavertje vier vinden, je vingers
– euh vleugels – kruisen en een wens
doen bij een vallende ster zouden geluk
brengen. Onder een ladder lopen, een
zwarte kat zien, het getal 13 en een
spiegel breken, brengen dan weer
ongeluk.
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Dus zo gezegd, zo gedaan. Plucky gaat op zoek naar een konijnenpootje, hout, een hoefijzer en een
klavertje vier. Vanavond, wanneer het donker is, zal Plucky dan met alle geluksbrengers en gekruiste
vleugels wachten op een vallende ster om een wens te kunnen doen. Héhé ... na een lange zoektocht is
Plucky eindelijk terug thuis. Wanneer het bijna avond is, hangt Plucky het hoefijzer op aan de muur met
een hamer, maar - oh nee - daar valt de spiegel op de grond in 13 stukken! Het klavertje vier gaat in een
vaasje met water, maar - oh nee - daar breekt een blaadje af! Gelukkig is er de houten plank nog. Plucky
klopt erop en AUW - oh nee - daar zitten 13 splinters in diens vleugel.
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Snel rent Plucky naar de buurman voor hulp. Maar hierdoor let Plucky
niet goed op en rent ie - oh nee - onder de ladder door en struikelt door
het verschieten ook nog eens over de zwarte kat van de buren.
Plucky vertelt droevig wat er allemaal gebeurd is en voegt er huilend
aan toe: “En ook mijn grote vleugels kruisen kan ik niet”.
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De buurman probeert Plucky te troosten en stelt voor om ‘s avonds gezellig
samen naar de sterren te kijken. Daar zitten ze dan ... Plucky heeft zelfs de
ronkende zwarte kat op schoot.
Die avond viel er geen enkele ster, maar wat hebben Plucky en de buurman
hard gelachen, gezellig gebabbeld, lekker gegeten en gedronken en heel
veel plezier gemaakt. Het werd een avond om nooit te vergeten.

4

