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Melodie: Muizenlied van Rudi  
 
1. In een heel donker hokje, in mooi Achterhoek 

Daar zat moeder valk, te broeden op eitjes 
Ze zat dag en nacht, voor een mooi resultaat 
En wij mochten kijken, hoe-dat-bij valkjes toegaat. 

 
Ik zag een ei..  Waar!  
Daar in die kast 
Daar in die kast 
Echt waar! 
Het eerste ei van moeder.. 
Gaaf zonder barst 
Lag het daar, helemaal klaar, heel verrast. 

 
Echt waar! 

 
2. En tien dagen later, het nest lag toen vol 

Met zes mooie eitjes, niet rond en niet bol 
En moeders tevreden, met-wat zij had volbracht 
Nu vier weken broeden, wie had dat gedacht. 

 
Krak deed een ei.. Waar! 
Daar in die kast  
Daar in die kast 
Echt waar! 
Een valkje was geboren.. 
Moeder verrast 
En heel blij bleef zij daar, in die kast. 

 
Echt waar! 

 
3. Het leven leek vreedzaam, vijf jongen zijn daar 

En pa die verzorgde, zijn kroost en ook ma 
Maar wat er gebeurde, niemand-kent het verhaal 
Pa die bleef weg, daardoor minder-ook hun maal. 

 
Mams aan het werk.. Waar! 
Daar in die kast 
Daar in die kast 
Echt waar! 
Ving muizen en-ving kevers.. 
Leek heel normaal 
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Ja dat is, het ware verhaal. 
 

Echt waar! 
 
4. De jongen die groeiden, en piepten heel luidt 

En moeders bleef zorgen, sloeg-haar vleugels steeds uit 
Vermoeid kwam zij steeds, weer terug in het nest 
Zij deed het perfect, ze deed echt haar best. 

 
Daar oefent een valk.. Waar! 
Daar in die kast  
Daar in die kast 
Echt waar! 
Zij trainen-nu de spieren.. 
Nee ’t is geen grap 
’t Gaat van klepperdeklap in die kast. 
 
Echt waar! 

 
5. De dag is gekomen, de valkjes zijn groot 

Zij-verlaten het nest, eentje miste de boot 
Maar nu zij zelf oef ’nen, en leren van moe 
Vliegen-zij vaak ook terug, naar het nestkastje toe. 

 
Wij spotten een valk.. Waar! 
Daar bij die kast  
Daar bij die kast 

Echt waar! 
Eén van de laatste keren.. 
Nee ’t is geen gein 
Binnenkort zal het stilletjes zijn. 

 
Echt waar! 

 
Slot: De kast blijft nu leeg, tot het volgende jaar.. 

En wij blijven  wachten, op-een nieuw valkenpaar! 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Met dank aan de vogelbescherming! 
 
Janneke 

 


