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ik zink
in
het
bad
doe ik
gek. en
hoe dat
komt? in mijn
schuit zit een lek.
mijn zeil is nog goed.
en weet ook hoe het moet.
hier is het droog. toch droom ik van de
zee. hier is geen wind. maar in mijn
droom voert hij me mee.
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een kam heeft ook een tand
in de mond van floor zit een gat.
links vooraan.
daar is een tand weg.
floor legt de tand naast haar bed:
in een doosje,
op de stoel,
naast haar bed.
die nacht komt de fee.
zij neemt de tand mee.
in het doosje legt de fee snoep.
ik ben een kam.
en ik lig naast het bad.
de mama van floor zegt:
‘kijk,’ en zij wijst naar mij.
‘een kam heeft ook een tand.
wel een stuk of twaalf.
ze staan mooi op een rij.
net als die van jou.’

het kind kijkt mij aan.
na een poos pakt ze mij vast.
één tand duwt ze heen en weer.
en nog eens heen en weer.
‘au!
au!
au!’
het kind breekt drie keer een tand af.
die legt ze in een doosje.
dat doosje staat naast haar bed.
en die nacht?
nee … er komt geen fee.
en geen doos met snoep.
net goed!
en ik?
met mijn tand,
tand,
tand
kwijt?
ik raak zoek …
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13

van wie is die veer?
1

als hij trots is,
gaat zijn staart
als een ruiker staan
met geel en groen en blauw aan.
2

deel 1 geeft melk.
deel 2 lust elk.
zoek zoek zoek …
wie roept zijn naam
in dit boek?
3

ze kirt van roe-koe.
en geef je haar brood,
dan komt er nog een zwerm
naar je toe.
4

hij kraait
de boer uit bed.
en toont zijn knappe pak,
als hij zijn lied aanzet.

5

zijn bek is scherp,
ook krom en lang.
en van een lijk
is hij niet bang.
zijn naam rijmt op dier
en hij woont ver van hier.
6

je hoort hem niet?
je ziet hem niet?
dat klopt.
toch roept hij oe-hoe.
maar dan ben jij
al lang naar bed toe.
7

schrijf een twee.
geef haar een buik van
veer, veer, veer.
kleur haar wit.
en zet haar op een meer.
wie is dit?
8

in een ren
of op een stok,
roept ze: tok, tok, tok.
weet jij wat ze zegt?
ze zegt dat ze voor jou
weer een ei legt.
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