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Gratis kinderstorie:

Die bangerige wurmpie deur Anna Emm
Daar was eenmaal ‘n wurmpie wat baie bang was. Hy het altyd gesoek na ‘n goeie wegkruipplek
waar niemand hom in die hande kon kry nie. Op ‘n dag toe die son lekker skyn langs die rivier,
verbeel die wurmpie hom hy sien ‘n skaduwee in die gras.
“O aarde!” roep hy uit. “Ek is seker dis ‘n monster wat my wil vang! Ek beter wegkruip!”
Langs die rivier staan ‘n man en visvang, en langs hom op die grond staan ‘n blikkie met aas. Dit lyk
vir die wurmpie na ‘n goeie wegkruipplek, en hy kruip in die blikkie in. Die man voel in die blikkie vir ‘n
stukkie aas om aan sy hoek te sit. Hy vat die wurmpie raak, haal hom uit die blikkie, en draai sy lang
lyfie om die hoek. En pardoems! gooi die man sy lyn met die hoek en die wurmpie aan in die water.
Die bangerige wurmpie loer om hom rond in die water. Hy soek ‘n wegkruipplek. Net toe kom daar
‘n groot vis aangeswem, en hy lek sy lippe af toe hy die wurmpie sien.
“Ek dink nie jy moet my eet nie!” roep die wurmpie bangerig.
“En hoekom nie?” vra die vis.
“Want daar is ‘n reuse monster met groen tande daar langs die rivier, en as jy my eet gaan jy aan sy
hoek vassit en hy gaan jou vang!” roep die wurmpie benoud.
Die vis skrik hom boeglam en swem vinnig weg. Maar ‘n tweede vis swem nader en wil kom proe
aan die wurmpie.
“O nee,” roep die wurmpie, “moenie my eet nie! Daar is ‘n aaklige monster met lang tande langs die
rivier, en as jy my eet gaan jy aan die hoek vassit en hy gaan jou vang!”
Die tweede vis swem ook vinnig weg. Nog ‘n vis en nóg ‘n vis kom loer na die wurmpie aan die
hoek, maar elke keer as hulle hom wil hap vertel die bangerige wurmpie vir hulle die vreeslikste stories
oor monsters en ander bangmaakgoed.
Toe die man na ‘n uur nog nie eens ‘n byt aan sy lyn gehad het nie, katrol hy die wurmpie weer op.
Hy haal hom van die hoek af en kyk mooi na hom. “Lyk my nie jy gaan vandag vir my visse vang nie,
ou wurmpie,” sê hy. “Dalk wil niemand jou eet nie, want jy proe nie lekker nie?”
Hy gooi die wurmpie eenkant tussen die lang gras, en sit ander aas aan sy hoek. Die wurmpie dink
aan wat die man gesê het. Hy wat wurmpie is, proe nie lekker nie! En niemand wil hom eet nie!
Baie opgewonde en baie dapper seil die wurmpie toe weg. En van daardie dag af was hy glad nie
meer bang vir monsters en dinge nie.
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Die bangerige wurmpie illustrasie deur Elanie Bieldt
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