piet stoer is al bij het hok.
hij ziet geen rook.
maar wel een vlam van het huis in de straat.
het vuur is niet ver.
TUU TAA TUU TAA.
de kar van ma is er, zegt piet.
ma blust het vuur.
het komt wel goed, draak.
draak staat bij het hek.
hij houdt niet van vuur.
toch wil hij op stap.
dat wil hij vaak.
maar nooit als het nacht is.
pa vindt het vast niet goed, zegt piet.
je moet heel stil zijn.
pa wil ons thuis.
hij vindt de brand eng.
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draak loopt de tuin uit.
piet loopt met hem mee.
ze gaan naar het vuur toe.
zou het goed gaan met ma?
piet wil zien of dat wel zo is.
het vuur is echt heel groot.
ma is wel stoer.
maar niet zo heel groot.
er is veel volk op straat.
bij het huis is het heel druk.
de kar van ma staat er.
er is ook een kar met een streep.
de streep is blauw.
er staat een man met een pet bij.
en een vrouw met een kind.
het kind heet lien.
piet kent haar.
lien vindt draak lief.
dag draak, roept ze vaak.
ze geeft draak dan snoep.
draak vindt lien ook lief.
en nu staat het huis van lien in brand.
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lien huilt.
mijn beer, snikt ze.
mijn beer ligt nog in huis.
piet stoer hoort het.
dat is erg, denkt hij.
want lien houdt van haar beer.
ze heeft de beer elke dag bij zich.
de beer is haar vriend.
piet wil iets doen.
maar dat kan niet.
en dat mag ook niet.
het huis is nu vol vuur.
er komt een vlam door het dak.
het dak kraakt.
het vuur sist en zucht en roept.
het is net of er een draak in huis is.
piet ziet zijn ma.
ze staat op de stoep.
ze gaat het huis ook niet meer in.
ze zet een hek voor het huis.
draak ziet dat lien huilt.
hij ziet dat ze haar beer niet bij zich heeft.
dan is de beer in het huis, denkt draak.
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