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waar zijn pap en mam?

mik zit voor het raam.
en kim zit naast hem.
kim is de zus van mik.
en mik is dus de broer van kim.
dat snap je wel.
en je ziet het ook.
kijk maar, mik lijkt op kim.
en kim lijkt op mik.
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‘weet jij waar pap is?’ zegt kim.
‘nee,’ zegt mik.
hij loopt naar de hal.
daar is pap niet.
dan roept mik bij de trap:
‘pap, ben je daar?’
maar hij hoort niets.
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‘hij is niet in huis,’ zegt mik.
‘ik zie hem ook niet in de tuin,’ zegt kim.
dat is raar.
‘mam!’ roept mik dan.
je hoort de klok.
tik tak, tik tak, tik tak.

je hoort bas.
zzz, zzz, zzz.

bas is diep in slaap.
maar mam hoor je niet.
ze is ook weg, net als pap.
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mik kijkt naar kim.
kim kijkt naar mik.
‘nou moe,’ zegt mik.
‘waar zijn ze nou?’



kijk nou!

kim kijkt uit het raam.
‘kijk nou!’ roept ze naar mik.
‘kom snel!’
‘wat is er?’ zegt mik.
‘daar is pap!’ roept kim.
‘en daar is mam!
met een boom.
hij ligt op het dak.’
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dat was het dus.
wat gaaf!
er is een boom.
een baas van een boom.
dat is vet!
het is feest!
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wat ik mis ...

mik zit voor de boom.
op een mat voor de muur.
bas zit naast hem.
‘waf waf!’ zegt hij.
mik weet wat bas zegt.
een boom in huis.
dat is leuk!

de boom is dik.
heel dik.



en de top is hoog.
heel hoog.
dat is tof.
maar er is ook wat mis …
‘ik mis wat in die boom van ons,’ zegt mik.
‘ik ook,’ zegt kim.
‘weet je wat ik mis?
ik mis een bal of wat.
er zit niks in de boom.
dat is raar,’ zegt mik.
‘daar is geen bal aan,’ zegt kim.
‘bij het feest hoort een bal.’
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hoe kom je aan een bal? 

mik zit weer voor het raam.
‘weet je wat ik wil?’ zegt hij.
kim weet het.
‘je wilt een bal in de boom,’ zegt ze.
‘ik wil er heel veel,’ zegt mik.
hij wijst.
‘daar en daar en daar en daar!’
‘dat wil ik ook,’ zegt kim.
‘zo is het maar niets.’
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‘doe je jas aan,’ zegt mik.
‘dan gaan we op zoek.
op zoek naar een bal.
pak je riem, bas!
jij mag ook mee.’
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er staat een boom in huis.
hij is groot en heel hoog.
‘hij is te kaal,’ zegt mik.
‘er is geen bal aan!’
‘dat is waar,’ zegt kim.
‘er hoort een bal in.
dan is het pas feest.’
maar … waar haal je een bal?
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