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Op een dag vindt een beer een piano 
in het woud. Na een tijdje speelt hij 
de mooiste muziek. De beer gaat naar 
de stad en wordt wereldberoemd. 
Toch knaagt er iets: hij mist zijn 
vrienden in het woud.
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Op een dag in het woud vindt een kleine 
beer iets wat hij nog nooit heeft gezien.

Wat zou het zijn? denkt hij.
Voorzichtig raakt hij het aan met  
zijn berenklauwtjes.

Ploink!

Het vreemde ding maakt 
een lelijk geluid.



Dus gaat de beer weg.

Maar de volgende dag komt hij terug,

totdat...

en de dag daarna ook.

En daarna alle dagen, weken, maanden en jaren,



... er de prachtigste klanken uit het vreemde 
ding komen, en de kleine beer een grote, 

sterke grizzly is geworden.

Als de beer speelt, is hij zo gelukkig.

De klanken voeren hem weg uit het woud,

en hij droomt van vreemde en schitterende landen.
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