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Haas Huppel is een sneeuwhaas.
Haas Huppel is nog klein.
Hij denkt graag over later,
en wat hij dan wil zijn.

“Misschien word ik een vogel!”
bedenkt hij nu opeens.
“Ik leer vast heel snel vliegen…!”
Hij springt over mama heen.

“Dat leer je nooit,” zegt mama.
“Dat is geen hazenwerk.
Je bent en blijft een sneeuwhaas,
maar je wordt vast heel erg sterk.”
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“Waarom zijn alle hazen
precies hetzelfde, mam?”

“Dat is niet zo, dat lijkt zo
als je niet goed kijken kan.
Geen haas heeft blauwe oortjes
zoals jij hebt, Huppelman!

En je hebt ook bruine hazen,
daar beneden, in het veld.
En bovendien… de paashaas!
Heb ik dat al eens verteld?”
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“De paashaas is een wonder!
Niemand heeft hem ooit gezien.
Hij gaat nog sneller dan
een storm van windkracht 10.

Hij kan zich zó verstoppen,
dat een havik verder vliegt.
Als iemand zegt:
‘Ik zag de paashaas’,
weet je zeker dat hij liegt.”
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