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Wist jij…dat er een geit bestaat die kan vliegen 

(zolang zijn turbomotor het doet)? 

Er eentje rondgraast die zo klein is als een mier?

En dat er een geit is die échte dropjes kan uitpoepen?

Je ontdekt het allemaal in

De giga grote geweldig grappige geiten gids!

Een prentenboek over geiten waar je misschien weleens 

van gehoord hebt, maar eigenlijk nog weinig over weet.
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Dèfte Geit
Deze héle chique tante
Zit altijd kwart voor twee
Kaarsrecht aan haar tafel
En drinkt een kopje thee

Uit een kopje van puur zilver
Met een lepeltje van goud
Een kopje van haar oma’s oma
Ja, dat kopje is al oud!        

En alléén op haar verjaardag
Dus maar één keer in het jaar
Pakt zij een koekje uit de trommel
Speciaal alleen voor haar!



Wat springt daar op en neer
En maakt een hoop kabaal?
Met klik-klakkende hoefjes
En schele ogen niet normaal!

Met een trechter als een hoedje
Tong scheef uit zijn mond
Danst hij tot de maan schijnt
En de zon weer bijna komt

Dát is nou de Gekke Geit
Misschien wat anders dan de rest
Maar hij is gelukkig in z’n eentje
En er is niemand die hem pest

Gekke Geit



Aiii, wat stinkt dit dier zeg!
Naar oude sok en kattenbak
Van die kleine, zachte scheetjes
Schimmelkaas en vuilniszak

Dat is ook niet zo héél gek
Deze geit gaat nóóit in bad
Heeft zich nog nooit gewassen
En wordt eigenlijk nooit nat

Want deze vieze stinkert
Zit al-tijd in zijn hok
Woont lekker in de rotzooi
Vindt ‘ie heerlijk, deze bok!
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