Rond en recht

De volgende ochtend hangt de spiegel in de winkel
van Mies. Rond en glimmend achter de toonbank.
Agent Tuit is de eerste klant.
‘Wat hangt daar?’ schrikt hij.
Mies streelt over de rand van de spiegel.
‘Mooi, niet?’ lacht ze.
Maar agent Tuit brult: ‘Mevrouw Tuit, die spiegel is
ROND!’
Mies wordt bleek. Hemel, dat kan natuurlijk niet!
Bij de Tuiten is niks rond. Agent Tuit stuift naar buiten.
Net op dat moment laat Bertus de molen draaien.
Daar staat hij, trots als een pauw. Met zijn nieuwe
sjaal. Maar niemand koopt een kaartje. De mensen
gapen hem aan en fluisteren.
Agent Bol en de burgemeester komen net langs.
‘Kijk!’ roepen de mensen.
‘Bertus draagt een sjaal met RECHTE strepen.’
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Bertus’ neus wordt paars van het schrikken.
‘Naar je huis!’ zegt de burgemeester streng.
Een hele stoet Bollen holt achter Bertus aan.
Ze schelden: ‘Vuile verrader!’
Door de winkel van Mies rent een troep woedende
Tuiten. Met burgemeester Tuit op kop. Ze hollen
recht naar de muur.
‘Er zit een gat in!’ gillen ze.
Burgemeester Tuit is bleek van woede.
‘Maak dat gat dicht!’ hijgt hij.
‘Nee, niet doen,’ smeekt Mies. ‘Ik hoor bij Bertus!’
‘Een Bol en een Tuit horen NOOIT SAMEN,’ schreeuwt
de burgemeester.
Dat heeft Bertus Bol gehoord.
‘WAAROM?’ roept hij wanhopig. ‘ZEG MIJ DAN WAAROM
BOLLEN EN TUITEN NIET SAMEN HOREN?’
‘HET IS DE WET,’ schreeuwen burgemeester Bol en
burgemeester Tuit samen.
‘WAAROM?’ raast Bertus.
Het wordt stil.
Heel erg stil.

Plots roept burgemeester Tuit: ‘OMDAT HET DE WET
IS! MAAK DAT GAT DICHT!’
Agent Tuit propt haastig een paar stenen in het gat.
Agent Bol doet hetzelfde.
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De muur zit weer dicht.
Potdicht!
De mensen uit Zij en Wij halen opgelucht adem.
Alles is weer precies zoals het was.

