Veelvraat
Bas eet veel, zoals elke morgen.
Dat moet, zegt hij.
Om te kunnen fietsen en spelen.
Om flink te leren op school.
Daarom eet hij zo veel.
Maar dat is het niet, denkt Babien.
Bas is gewoon een veelvraat.
Hij eet twee keer zo veel als zij.
En vandaag eet ze niets.
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Ze heeft geen honger.
Bas wel.
Hij neemt nog een stuk brood.
En nog een.
Bas smeert choco op zijn brood.
Dat eet hij het liefst.
Lekker veel en lekker dik.
Bas propt het brood in zijn mond.
Hij likt zijn vingers af.
Mmmm, lekker!

Raar
Bas kijkt naar Babien.
Wat raar, denkt hij.
Ze eet niets.
En wat is dat op haar hoofd?
Bas schuift een stukje op.
Hij zit nu heel dicht bij Babien.
Zo kan hij beter kijken.
Dat vindt Babien niet leuk.
Ze steekt haar tong uit.
Maar het helpt niet.
Bas blijft kijken.
Hij komt steeds dichterbij.
Babien geeft hem een duw.
‘Au!’ roept Bas.
Maar het deed geen pijn.
Hij zegt het alleen omdat mama het zou horen.
Dan durft Babien niet nog een keer.
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Bobbel
‘Mama,’ zegt Bas.
‘Krijg je bobbels als je moe bent?’
Mama zegt niets.
Ze leest in de krant.
Af en toe neemt ze een slok koffie.
Het lijkt wel of ze niets hoort.
Bas vraagt het nog een keer.
Een beetje luider dan eerst.
‘Mama!
Krijg je bobbels als je moe bent?’
Ze hoort het nog steeds niet.
Bas haalt diep adem.
Hij roept nu heel luid.
‘Waarom heeft Babien een bobbel?’
Nu kijkt mama wel op.
‘Een bobbel?’ zegt ze.
‘Waarom zei je dat niet eerder?’
Bas wijst naar Babien.
‘Daar,’ zegt hij.
‘Op haar hoofd.’
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Scheel
Babien gelooft het niet.
Ze heeft geen bobbel.
Bas zegt maar wat.
Stomme broer!
Ze zou hem een trap willen geven.
Heel hard, op zijn been.
Of een kneep in zijn bil.
Maar ze is te moe.
Ze legt haar hoofd op haar arm.
En dan voelt ze het.
Er zit iets diks op haar hoofd.
Is dat de bobbel?
Babien wil het zien.
Ze kijkt omhoog, maar ziet niets.
Ze draait haar ogen tot ze scheel kijkt.
Haar hoofd doet nu nog meer pijn.
En de bobbel ziet ze niet.

Mama komt er bij.
‘Het is waar,’ zegt ze.
‘Je hebt een bobbel, Babien.
Ik bel de dokter.’

