lief
het is pas zes uur en lief is al op.
ze gaat niet naar school.
er is geen les.
ze pakt een kom en zeep.
lief wast haar kop.
mm, die zeep ruikt zoet.
de zeep ruikt naar peer.
lief is dol op die geur.
lief let niet op.
hup, er zit zeep in haar neus.
ze niest en schiet in de lach.
nu nog haar rok aan.
de rok is leuk.
geel met hier en daar een nop.
er zit een gat in de rok.
dat geeft niet.
lief weet wat ze moet doen.
ze pakt lijm en een roos.
ze doet wat lijm op de roos.
ze legt de roos op het gat.
geen kat kan het gat nog zien.
nu nog een roos bij haar oor.

muis
lief loopt naar de doos in de hoek.
in de doos ligt een lap.
en op die lap ligt een muis.
ga je mee naar het bos, muis?
muis zegt niet ja en niet nee.
ze soest nog.
lief geeft muis een zoen.
tot zo, zegt ze.
ze pakt een koek uit de kast.
de koek is voor in de tas.
lief gaat op weg.
de zon schijnt op haar neus.
dag zon, lacht lief.
fijn dat je er bent!
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mop
tien uur.
mop is pas op.
hij pakt een kom en zeep.
mop wast een oor.
hij let niet op.
o nee, er zit zeep in zijn neus.
bah, wat vies.
ik haat zeep! gilt mop.
mop kamt zijn haar.
pot vol dik!
er zit weer haar in zijn kam.
hij legt zijn hand op zijn kop.
bah, zo kaal.
zijn kop lijkt wel de maan.
nu nog zijn pak aan.
de buik van mop piept uit zijn jas.
ik ben te dik, zegt mop.
ik moet wat aan mijn lijn doen.
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