een wolk met een dikke kont
ma wijst naar de lucht.
‘zie je die wolk?’ zegt ze.
‘die lijkt op jou.
dun en lang met haar als een schaap.’
‘ik ben geen schaap,’ lacht fien.
ze wijst ook naar een wolk.
‘die lijkt op jou!’ zegt ze.
‘klein en rond, met een dikke kont!’
ma zet haar handen in haar zij.
ze knijpt een oog dicht.
‘wat zeg jij daarrrrr!’ roept ze.
ze lijkt boos.
maar fien weet dat ze speelt.
ma gromt.
ze stampt met haar voet op de grond.
als een stier.
ze zet twee vingers op haar hoofd.
als hoorns.
fien lacht en gilt.
ze loopt snel weg.
ma jaagt haar na.
ze rennen een rondje door de tuin.
dan pakt ma haar beet.
‘ik heb je!’ lacht ze.
ze prikt in de zij van fien.
hee, dat is vals!
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‘stop, ma! stop!’ roept fien.
maar ma gaat door met prikken.
fien ligt op de grond.
ze kan niet meer.
zo hard moet ze lachen.
dan stopt ma met prikken.
ze helpt fien recht.
‘dat komt er van,’ zegt ze.
‘als je mij zo plaagt.’
‘jij plaagt mij ook,’ hijgt fien.
ze klopt het zand van haar jurk.
‘dat is waar,’ zegt ma.
en ze trekt fien tegen zich aan.
‘weet je wat?
jij mag mij nu ook prikken.
maar eerst moet je me wel pakken!’
ma rent weer weg.
en fien rent haar na.
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een luide knal
fien is snel.
heel snel.
ze heeft ma haast vast.
plots klinkt er een bons op het raam.
zo hard!
het raam trilt na.
ma stopt en kijkt ook.
wat was dat?
fien loopt snel naar het huis.
op de grond ligt een vogel.
hij is zwart.
en zijn bek is geel.
hij vloog op het raam.
fien hurkt neer.
en ma naast haar.
‘het is een merel,’ zegt ma.
er loopt wat bloed uit zijn bek.
hij trekt met een poot.
dan ligt hij stil.
zijn borst gaat traag op en neer.
zijn bek staat op een kier.
dat ziet er niet goed uit.
fien kijkt naar ma.
‘mag hij in een doos?’ vraagt ze.
‘dan geef ik hem voer.
tot hij niet meer ziek is.’
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ma kijkt lang naar het dier.
heel lang en een beetje sip.
‘doe dat maar,’ zegt ze dan.
fien wil op zoek naar een doos.
maar ma pakt haar arm.
‘schaapje?’ zegt ze.
en ze kijkt fien aan.
‘hij kan ook dood gaan,’ zegt ze zacht.
‘al zorg je nog zo goed voor hem.
vergeet je dat niet?’
‘nee nee,’ zegt fien.
‘en ik ben geen schaapje.’
ze trekt zich los.
de vogel kan doodgaan.
dat weet ze wel.
net als pa.
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