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de brief 
ken je maud nog en rik? 
maud woont naast rik. 
ze zit ook naast rik op school. 
dat is best leuk hoor! 
maar weet je wat niet zo leuk is? 
rik is nog al eens boos op maud. 
en dan is maud weer boos op rik. 
maar dat duurt nooit zo lang. 

o ja, en weet je het ook nog van riks pa? 
die vaart op een groot schip. 
het duurt niet zo lang meer, 
dan komt hij weer een maand thuis. 
nu zijn maud en rik op school. 
maud heeft het druk met een som. 
ze telt één twee drie vier vijf zes. 
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rik kijkt maar wat om zich heen. 
hé wat ligt daar? 
hij stoot maud aan. 
kijk daar eens, zegt hij zacht. 
maud is niet blij dat rik steeds wat zegt. 
heb je je som al af? vraagt ze. 
rik schudt zijn hoofd. 
en hij zegt weer: 
kijk daar eens! daar! 

nu ziet maud waar rik steeds naar wijst. 
er ligt een brief op de kast. 
nee, het is er niet één! 
het zijn er wel tien of twaalf. 
of nog meer. 
straks krijgt elk kind een brief, 
zegt rik weer. 
nou en? zegt maud. 
en ze schrijft gauw weer door. 
maar rik heeft geen zin in die som. 
hij zucht en zucht nog eens. 
wordt het dan nooit tijd om naar huis te gaan. 

wat nu weer 

hè hè de school gaat uit. 
en ja hoor elk kind krijgt een brief mee. 
rik zwaait de brief die hij kreeg 
voor mauds neus heen en weer. 
zie je nou wel! 
zie je nou wel! roept hij steeds. 
ik zei het toch! 
maar nou hoef ik die brief niet meer. 
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juf las al voor wat er in staat. 
weet je wat ik doe? 
ik gooi hem de lucht in. 
dan moet je eens zien waar die neer komt. 
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die maud! 
ze gilt: niet doen rik! niet doen! 
te laat! 
de brief scheert langs de straat. 
en niet door de lucht. 
maud staat van schrik stil. 
ze houdt één hand voor haar mond. 
ze roept: die plas rik! pas op! 
o, wat een pech! daar ligt de brief 
in de plas. 

le44g"k4ole:, 

nu zijn ze weer thuis. 
en de brief is droog. 
maar de brief ziet er zo vies uit. 
mams veegt er met haar hand langs. 
maar dat helpt niet. 
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ze bromt: met jou is er ook steeds wat. 
ik kan echt niet zien wat er staat. 
ik lees de brief wel voor, zegt rik. 
nu lacht mams toch. 
nou, toe dan maar, zegt ze. 
en dan leest rik. 
de school wordt tien jaar. 
eerst is er feest op school. 
en we gaan nog meer leuks doen. 
daaaag I 
rik gooit de brief op de bank. 
mams zegt: nou dat weet ik dan weer. 
en maak jij nu maar voort. 
straks kom je nog te laat op school. 

maud weet het ook niet 

op een dag komt rik thuis 
met een stuk klei. 
wat moet je daar nu mee doen rik? 
daar maak ik een stuk kunst van. 
maud heeft ook klei. 
en elk kind van school. 
mams vraagt: 
wat maak je er van? 
rik schudt zijn hoofd en hij zegt: 
ik ga naar maud. 
die weet wel wat. 
en weg is rik. 
het stuk klei neemt hij mee. 

maud zit op de bank. 
het stuk klei heeft ze in haar hand. 
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• 

FIS 

wat kom je doen? vraagt ze. 
ik... o... ik... zegt rik dan. 
ik... weet... niet... 
wat maak jij van de klei? 
gaat je niks aan, snauwt maud. 
die rik! hij kijkt van maud naar mauds moe. 
wat heeft maud toch? 
en mauds moe denkt ook: wat heeft maud toch? 
ja, wat heeft maud 
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ze is boos op rik en ook op mams. 
maar het meest op zich zelf. 
dat is raar! 
weet je hoe dat komt? 
ze weet niet wat ze met de klei moet doen... 
ze denkt en ze denkt... 
een aap zou wel leuk zijn. 
of een poes. 
of een klok. 
of... of... 
en dan kijkt ze toch weer zo boosl 
maar daar weet haar moe wel raad op. 
ze zegt: lach maar eens naar ons. 
en dat doet maud dan maar. 

waar is riks klei? 

hè nu is er weer wat. 
waar is jouw klei rik? 
zegt maud na een poos. 
rik kijkt links en rechts om zich heen. 
hij kijkt ook op de grond. 
jij hebt mijn klei, roept hij dan. 
o, en dan wordt maud toch weer zo boos! 
ik heb toch zelf klei, schreeuwt ze. 
ik weet dat je mijn klei hebt, 
dramt rik door. 
ja en dan gaat het mis. 
maud staat zo voor hem. 
ze steekt haar hand al naar hem uit. 

maar dan is mauds moe er ook weer. 
laat dat maud! 
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niet slaan, roept ze. 
wat scheelt jou toch? 
rik doet je toch niks! 
hij plaagt me steeds, snikt maud. 
mauds moe schudt haar hoofd. 
ik ga naar huis, zegt rik. 
hij staat op van de bank. 
en dan... 
wat heb je daar, roept mauds moe. 
kom eens hier! 

oei! nu ziet maud het ook. 
en ze lacht en lacht. 
maar mauds moe lacht niet. 
ze roept: o rik! rik! 
het stuk klei plakt aan je broek! 



het zit ook op de bank! 
net goed van je broek, zegt maud dan. 
wie doet er nou zo stom! 
als maud dat zegt, 
wordt mauds moe boos. 
houd je mond! roept ze. 
rik doet het niet voor de grap. 
als je dat maar weet. 

het komt weer goed 

riks broek is weer schoon. 
en op de bank bij maud thuis 
zie je ook haast niets meer. 
maar van de klei is de helft weg. 
denk maar niet dat rik het erg vindt. 
hij zegt: ik weet toch niet, 
wat ik er mee moet doen. 
ja zeg, dat gaat zo maar niet, zegt mams 
ik bel juf op. 
en wat een bof zeg! 
juf lacht als ze hoort van de pech. 
ze zegt: het komt wel goed hoor. 
ik heb nog wel een stuk klei voor rik. 

als rik van school naar huis gaat, 
krijgt hij een nieuw stuk klei mee. 
juf plaagt hem eerst wel. 
ze zegt: maak er maar wat moois van rik. 
maar niet te plat hoor! 
rik kijkt strak voor zich, 
als juf dat zegt. 
maud lacht erom. 
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nu zijn ze bij rik thuis. 
wat zijn ze druk met de klei. 
maud maakt een vaas. 
rik maakt een poes. 
wat heeft dat stel nu een pret. 
de staart van poes zit op haar rug. 
één oor zit bij haar neus. 

ze geeft hem een duw. 
en wijst naar zijn broek. 
maar o die rik! 
wat is hij toch gauw boos! 
hij snauwt: laat dat! 
en dan lacht maud niet meer. 

nu moet je het goed doen, 
zegt maud na een poos. 
kijk jij maar naar je zelf, 
zegt rik dan. 
dat oor van je vaas lijkt ook wel niks! 
en zo gaan ze nog een poos door. 
maar als de klei droog is, 
zul je eens wat zien! 
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een poes en een vaas 
op een dag is het zo ver. 
rik drukt zijn duim op de rug van de poes. 
droog! roept hij naar mams. 
mooi zo! zegt mams. 
zet poes maar weer op de kast. 
kijk daar heb je maud ook! 
dat komt goed uit. 
ik moet naar de post. 
de brief voor paps moet gauw weg. 
en dan — zo maar— doet rik heel boos. 
hij roept: paps blijft veel te lang weg. 
wat heb je nou aan een paps die vaart! 
als ik groot ben, wil ik niet naar zee. 
dat weet ik dan ook weer, zegt mams. 
en weg is ze. 

wat kijk jij boos, zegt maud 
als ze rik ziet. 
gaat je niks aan, schreeuwt rik. 
dan zegt hij gauw: 
is jouw vaas ook droog? 
o ja hoor! al lang! 
goed zo, zegt rik. 
weet je wat ik doe? 
rik is al bij de deur. 
maud ziet hem naar de schuur gaan. 
hè hè daar is hij weer. 
rik houdt één hand op zijn rug. 
raad eens wat ik hier heb? 
roept hij al bij de deur. 
maar maud weet het niet. 
dat vindt rik maar heel stom. 
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wat doet rik toch 
nu weet maud het. 
rik haalt een pot met verf uit de zak, 
en nog een pot. 
en nog één 
en nog één. 
o rik, mag je dat wel? 
rik hoort niet eens wat maud zegt. 
ik verf mijn poes van klei 
zwart met wit, zegt rikn 
dat vind ik mooi! 
vindt juf dat goed? vraagt maud met een kleur. 
het is toch mijn poes, doet rik stoer. 
ik doe wat ik wil. 
maud zegt maar niks meer. 
ze kijkt naar wat rik gaat doen. 
maar dat wil rik niet. 
draai je om, zegt hij. 
ik roep wel als ik klaar ben. 
maud vindt het niet leuk wat rik zegt. 
ze draait zich toch om; 
als een zoet kind. 

maar o, wat duurt dat lang. 
maud houdt het haast niet meer uit. 
kwam riks moe maar thuis. 
naar de post gaan duurt toch zo lang niet. 
ja, zo denkt maud. 
maar rik denkt niet aan zijn moe. 
hij heeft het veel te druk! 
ben je nou nog niet klaar? 
roept maud na een poos. 
ik draai me om hoor! 
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nee! nee! gilt rik. 
ik ben zo klaar! 
nu wordt maud echt boos. 
ze roept: 
ik tel tot drie. 
en dan... 
maar zo ver komt het niet. 
met één sprong staat rik voor haar 
en wat maud dan ziet! 



mag dat wel? 
o rik! roept maud. 
nu ben je een clown! 
en je poes? 
wat doe je daar mee? 
die poes verf ik straks wel. 
wil jij ook een clown zijn? 
maud schrikt eerst wel. 
ze vindt het ook wel leuk. 
maar ze denkt aan riks moe. 
mag dat wel? vraagt ze. 
rik doet net of hij het niet hoort. 
en weer vraagt hij: 
wil je het nou 
of wil je het niet? 

die maud toch! 
ze krijgt het er warm van. 
als de verf er weer af kan, 	 • " 

dan wil ik het wel, zegt ze dan. 
en pas op dat er geen verf in mijn oog komt! 
rik hoort niet eens wat maud zegt. 
hij gaat gauw aan het werk. 
eerst komt er een veeg rood. 
en dan een streep zwart. 
en daar... 
stil staan! roept hij steeds. 
ik sta toch stil! roept maud dan weer. 
maar dan is er plots, 
de stem van riks moe. 
wat doe je daar rik! 
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is mams echt boos? 
ja, nu ziet riks moe het wel. 
ze lacht en ze is ook boos. 
ze schudt haar hoofd 
en ze zegt: 
jij doet ook maar waar je zin in hebtl 
ik ben nog niet weg, 
of je haalt weer iets geks uit. 
de verf is van paps uit de schuur. 
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en dat staat zo maar op het kleed. 
riks moe gaat naar de gang, 
ze hangt haar jas op. 
maud kijkt naar rik. 
dan lacht ze hem nog uit ook. 
rik wordt daar heel boos om. 
je ziet er zo gek uit, lacht maud nog steeds. 
kijk naar je zelf! schreeuwt rik dan weer. 
dat doet maud dan maar. 
en pret dat het stel nu heeft! 

nu is riks moe er weer. 
ze lacht niet mee met die twee. 
ze denkt: 
ze zien er toch wel leuk uit zo! 
dan heeft mams op eens een plan. 
ze legt één hand op riks hoofd. 
en één hand op mauds hoofd. 
en ze zegt: 
clown zijn is wel leuk, 
voor als er feest is op school! 
hiep hoi! roept rik blij. 
doe je mee maud? 
maud knikt. 
erg blij kijkt ze niet. 

is dat een leuk plan? 
nu gaan we naar jouw huis, maudl 
zegt rik na een poos. 
nee wacht, ik weet iets heel leuks. 
we gaan als clown 
op de hoek van het plein staan. 
jij zingt en ik haal geld op. 
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o die maud! 
wat schrikt ze van wat rik nu weer zegt. 
ja, ze gaat er voor gek staan. 
nee hoor! 
ze doet niet mee. 
maar dat zegt ze nog niet. 
voor wie is dat geld dan rik? vraagt ze. 
dat geld gaat naar een arm land. 
goed hè? 

ja, dat plan lijkt wel heel mooi. 
maar maud rilt als ze er aan denkt. 
ze zien er zo gek uit. 
hè was riks moe er nu maar. 
maar die is in de tuin. 
nou ga je nog mee? vraagt rik nog eens. 
ik moet naar huis, zegt maud met een kleur. 
nou jok je, zeg het maar hoor! 
je durft niet! 
wat durft maud niet? 
o, daar is riks moe weer. 
niks! zegt rik. 
ze moet naar huis. 
dat zei ze. 

gaat de verf er wel af? 

mauds moe schrikt als ze rik en maud ziet. 
maar ze lacht ook. 
van wie was dit plan? vraagt ze. 
maud houdt haar mond stijf dicht. 
ze kijkt naar rik. 
maar die doet net of hij doof is. 
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het was riks plan! zegt maud dan. 
de verf gaat er wel weer af hoor! 
kijk maar! 
maud doet wat spuug op haar duim 
en ze veegt langs haar wang. 
dan komt juist riks moe er aan. 
ze kijkt het eerst naar maud. 
ze ziet wat maud doet. 
ze denkt net als mauds moe: 
met spuug gaat de verf er niet af. 
nu lacht mauds moe ook niet meer. 
ze kijkt riks moe aan 
en ze zegt: 
ik ben bang dat.. 
wat bang! roept maud. 
dat de verf er niet zo goed af gaat. 
daar dacht ik ook al aan, zegt riks moe. 
het is geen verf voor een clown. 
wat doen we daar nu aan? 
ja wat doen ze daar nu aan? 
riks moe vindt het lang niet leuk. 
ze kijkt naar rik en ze denkt: 
met rik is er ook steeds wat. 
als maud naar bed gaat, 
ruikt ze zo vies. 
maar ja daar is niets aan te doen. 
zeep helpt ook al niet. 
en de verf moet er af. 
mauds pa wist er wel raad op. 
maar dat spul uit die fles ruikt zo vies! 
het deed nog pijn ook. 
en het helpt niet eens zo goed. 
er zit hier en daar 
nog wat verf op mauds wang. 
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mauds moe zegt: 
dat gaat er in bed wel af. 
is dat een grap? 
of zou het echt waar zijn? 

het was een grap 

nu is het weer dag. 
maar maud is niet blij. 
ze weet nu ook, 
dat verf er in bed niet af gaat. 
haar moe zegt: kijk niet zo boos. 
daar is rik al. 
nou en! roept maud. 
ik ga niet met hem mee naar school. 
het is zijn schuld van die verf. 
doe niet zo flauw maud! 
toe schiet op. 
rik is toch je vriend. 
jij doet ook wel eens iets fout. 
of niet soms? 

kijk daar gaan ze. 
maud doet haar best om niet boos te zijn, 
maar ze zegt geen woord. 
wat is er? vraagt rik. 
o ik zie het al! 
jij hebt daar net zo'n streep zwart als ik. 
en het gaat er nooit meer af. 
weet je dat? 
o, als rik dat zegt 
dan wordt maud toch weer zo boos) 
ze geeft hem een stomp, 
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en ze gilt: ik wil je nooit meer zien. 
dan loopt ze hard bij hem weg. 

maar wat denk je! 
rik haalt haar wel weer in. 
toe maud wees nou niet boos meer! 
de verf gaat er wel weer af hoor! 
weet je wat mijn oom dolf zegt: 
die verf is voor hout. 
maar dat wist ik niet! 
je doet toch wel mee hè, 
als er feest is op school? 
mijn mam koopt er verf voor. 
goed hè? 
maud lacht weer en ze zegt: 
als jij me nooit meer plaagt. 
en wat doet rik dan? 
hij pakt mauds hand 
en hij schudt haar arm wild heen en weer. 
dan zegt hij: nooit meer! 

weet rik wel wat goed is... 

op school valt het best mee. 
maud houdt steeds één hand op haar wang. 
af en toe doet ze er ook wat spuug op. 
je weet maar nooit of het toch helpt. 
rik denkt al niet meer aan de verf. 
hij heeft zo vaak een veeg op zijn wang. 
denk je dat hij zich daar druk om maakt! 
hij denkt al lang weer aan iets nieuws. 
nou ja... nieuws... 
op de vaas van maud zit nog geen verf. 
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op zijn poes van klei ook niet. 
en juf zei net 
het werk van klei moet nu gauw klaar zijn. 

nu zijn ze bij rik thuis. 
maud heeft haar vaas bij zich. 
is die verf wel goed rik? vraagt ze. 
en riks moe zegt: 
laat eens zien rik. 
oei, wat kijkt hij nu weer kwaad. 
ik weet heus wel wat goed is!, zegt hij. 
ja ja, dat weet ik, lacht mams. 
laat toch maar eens zien. 
maud lacht niet als riks moe dat zegt. 
ze wrijft langs haar wang. 
rik denkt wel dat hij het weet, 
maar het gaat heel vaak fout. 

waar blijft maud toch 
dan is het zo ver. 
de poes en de vaas zijn klaar. 
ze gaan straks mee naar school. 
mams zegt: 
schiet op rik! 
maud kan zo hier zijn. 
kijk! daar staat de zak 
met je poes er in. 
denk er goed aan. 
één stoot en je poes is stuk. 
weet ik toch, bromt rik. 
ik ben geen klein kind meer. 
mams kijkt op de klok. 
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is het al zo laat! 
ga jij vast naar maud, zegt mams dan. 
maar rik heeft geen zin. 
het is mauds beurt. 
punt uit. 

dan is er een tik op het raam. 
daar is mauds moe. 
rik loopt met mams mee naar de gang. 
dacht hij het niet! 
maud kan niet naar school. 
ze heeft pijn in haar buik. 
hoe moet het nu met de vaas? vraagt mauds moe. 
die neem ik mee, zegt rik stoer. 
mauds moe kijkt eerst naar riks moe. 
dan zegt ze: 
dat doen we dan maar. 
kijk eens wat ik hier in mijn tas heb? 
de vaas! zegt rik. 
hij raadt nog goed ook. 

rik heeft geen zin 

kijk daar gaat rik naar school. 
voor de deur zwaait mams hem na. 
ze denkt: als dat maar goed gaat. 
met rik weet je het toch maar nooit. 
mams gaat weer in huis. 
ze heeft veel te doen. 
dan gaat de tijd vlug om. 
voor mams er erg in heeft, 
is rik al weer uit school. 
hij rent één twee drie de trap op. 

26 



met een klap valt er een deur dicht. 
mams snapt er niets van. 
rik blijft vreemd doen die dag. 
wat mams ook zegt of vraagt, 
rik snauwt haar steeds af. 
om half vier gaat het weer net zo. 
hij vraagt ook niet naar maud. 
mams zegt: 
maud vroeg of je bij haar komt. 
ik was net nog bij haar! 
ze is niet erg ziek hoor. 
rik doet net of hij mams niet hoort. 
je bent toch niet doof rik? 
ik vraag je wat. 
geen zin, zegt rik kort. 
en zeur niet zo. 
als rik dat zegt, wordt mams echt boos. 
mams is niet lang boos. 
toch blijft rik vreemd doen. 
hij loopt maar wat door het huis. 
dan oei, wat een schrik! 
wie zet daar haar fiets voor hun hek? 
rik kijkt nog eens goed. 
dan krijgt hij toch een kleur. 
in een wip is hij de trap op. 
dan gaat de bel. 
mams gaat naar de deur. 
ze zegt: ha! de juf van rik. 
kom er toch in. 
meer hoort rik niet. 

wat komt juf doen 

ja rik is slim hoor. 
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hij denkt: juf komt niet zo maar. 
straks roept mams hem. 
en hij wil juf niet zien. 
zo zacht als hij kan, 
glipt rik de trap af. 
en zacht sluipt hij de deur uit. 
de deur naar de straat 
laat hij op een kier staan. 
zo merkt mams niet dat hij weg is. 
hij loopt niet langs het raam, 
ook niet langs mauds huis. 
want dan... 
ja... want dan... 

rik loopt en loopt maar. 
hij weet hier wel de weg. 
maar mams wil niet, 
dat hij zo ver uit de buurt gaat. 
toch wil hij weer graag naar huis. 
juf zal nu wel weer weg zijn. 
's nachts op straat is ook niet zo leuk. 
ja, zo denkt rik. 
en hij denkt nog veel meer. 

mams weet het nu oo • 

nu is rik weerthuis. 
mams is heel blij, 
dat ze hem weer ziet. 
maar ze bromt ook op hem. 
waar was je? 
je juf was hier. 
ik riep je, 
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maar je was er niet. 
weet je wel dat ik erg bang werd! 
juf kwam ook niet voor mij. 
ze bracht de tas, 
waar mauds vaas in zat en jouw poes. 
jouw naam stond op de poes. 
en mauds naam op de vaas. 
maar mauds vaas was stuk, zei juf. 
weet jij daar meer van? 

nu weet mams het. 
op het plein voor school ging het mis. 
frans die graag plaagt, riep: 
hé hé rik met de tas van een meid! 
rik met de tas van een meid! 
en toen ... ja toen werd rik zo boos! 



hij sloeg links en rechts 
met de tas er op los. 
dom... dom... dom. 
de vaas van maud was in één klap stuk. 
maar rik zei er niets van aan juf. 
en daar kwam juf nu voor bij rik thuis. 
het kan niet mauds schuld zijn. 
want maud was niet op school. 

mams gaat met rik mee 

ja, ja-dat is me wat. 
hoe moet dat nu met maud? 
mams zegt: 
je gaat één twee drie naar maud toe. 
ik vind het toch zo sneu voor haar! 
gaat mams dan mee? vraagt rik lief. 
goed, zegt mams. 
maar jij zegt het. 
en zo doen ze het dan maar. 
maud krijgt een kleur als ze het hoort. 
ze huilt ook. 
als rik dat ziet, 
wil hij zo weer naar huis. 
maar mams is er ook nog. 

maud is niet ziek meer. 
ze mag ook weer naar school. 
juf zegt: ik heb nog een stuk klei maud. 
het is niet leuk, 
als er op het feest niets van jou is. 
nog één week dan is het zo ver. 
dus het moet wei vlug klaar zijn. 
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die maud! 
wat is ze nu blij. 
thuis gaat ze vlug aan het werk. 
rik is er niet bij. 
die is met zijn mams naar de stad. 
dat komt goed uit. 
want wat zegt riks moe 
zo nu en dan...? 
met rik weet je het maar nooit. 

wat een pret 

het is feest op school. 
mauds pa en moe zijn er ook. 
de moe van rik zit naast hen. 
riks pa is er niet. 
die vaart nog op zee. 
mams zegt dat paps gauw thuis komt. 
daar is rik heel blij om. 
nu op het feest, 
denkt rik niet aan zijn pa. 
hij heeft het veel te druk. 
en pret dat hij heeft. 
geen kind van school 
ziet er zo leuk uit als maud en rik. 
ja ja— ze zijn weer een clown! 
je kunt haast niet zien, 
dat het maud en rik zijn. 

dan is er nog iets leuks. 
maud wint een prijs! 
juf vindt de vaas van maud het mooist. 
maud is heel blij 
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met het boek dat ze krijgt. 
rik plaagt haar met de prijs. 
hij zegt: de helft van het boek is voor mij. 

de vaas die stuk is, 
was lang niet zo mooi. 
maud lacht maar wat. 
ze snapt niet veel 
van wat rik nu weer zegt. 
de helft van het boek... 
dat kan toch niet. 
maar ja! 
rik is haar vriend. 
hij zegt zo veel, 
dat hij soms zelf niet weet wat hij zegt. 

en het feest gaat maar door. 
dan is er dit te doen. 
en dan weer dat. 
ze zien ook een film. 
en een stel uit groep zes 
speelt op de fluit. 
rik stoot maud aan en hij zegt: 
als ik groot ben wil ik ook een fluit. 
maud zegt: stil nou. 
maar dan! 
rik voelt een hand op zijn arm. 
en een stem zegt zacht in zijn oor: 
jij krijgt een fluit hoor! 
rik schrikt van die stem. 
hij kijkt op en dan... 
wie staat er naast hem? 
paps! schreeuwt hij. 
ik wist niet... ik dacht... 
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rik is zo van streek. 
paps legt zijn hand op riks mond. 
stil stil, zegt hij zacht. 
wacht maar tot we thuis zijn. 
dan praat je maar zo veel je wilt. 

nog meer feest 

nu zijn ze thuis. 
en rik is weer schoon. 
de verf die mams kocht, 
ging er heel goed af. 
en nu is het weer feest. 
want paps is thuis. 
riks mond staat niet stil. 
hij vraagt en vraagt maar. 
paps zegt: 
ik wist dat er feest was op school. 
mams schreef het in een brief. 
ik dacht: daar moet ik bij zijn. 
en wat een bof: 
het schip kwam net op tijd aan. 
ik kwam wel een half uur te laat, 
maar ik was toch op het feest. 
rik zegt: 
ik was blij dat je er was paps. 
héél erg blij! 



ja die rik! 
hij houdt paps maar aan de praat. 
mams zegt: 
kom ik ook nog aan de beurt? 
wat denk je wel, 
ik ben net zo blij als jij. 
wist mams wel dat paps op het feest kwam? 
vraagt rik weer. 
nu lacht mams en ze zegt: 
jij lijkt op je pa. 
met jou weet je het maar nooit! 
met paps ook niet. 
of wel soms? 
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