


DIT BOEK

Borre houdt van heel veel dingen.
Van bananen eten en van liedjes zingen.
Van touwtjespringen en van liggen in het gras.
Van rollerskaten en van stampen in een plas.

Van gapen als hij moe is.
Van slapen in zijn bed.
Van een ontbijtje met een eitje
en van zijn tetterretet-trompet.

Van kleuren buiten de lijntjes.
Van het roze van een roze koek.
Maar het aller-, allermeest
houdt Borre van lezen in dit boek.



SPIERPIJN

Hardlopen is gezond.
Lekker hollen, lekker zweten.
‘Ik heb kramp in m’n kuiten,’ roept Radijs.
O nee, ze is de warming-up vergeten!

‘Over drie kilometer zijn we weer thuis,’ zegt Borre.
‘Maar het kunnen er ook vier zijn.’
‘Au! Au! Au!’ kermt Radijs bij elke stap.
Die heeft morgen spierpijn.



ARRR!

Borre en Pluisdier zijn piraten.
‘Arrr!’ doet Borre. ‘Arrr!’
Want dat is hoe piraten praten.

Ze zijn op zee, al meer dan een jaar.
Eens even door de verrekijker kijken.
Hé, wat ziet kapitein Borre daar?

Een onbewoond eiland! En wat is dat?
Er staat een kist op het strand.
‘Een schat!’ krast de papegaai. ‘Een schat!’



HUIS

Pas op! Ik heb geen bel.
Daar komt Borre, sneller dan snel.
Uit de weg! Aan de kant!
Wie gaat er harder dan Pluisdier? Niemand!

Een beetje geschrokken zegt de slak:
‘Ik weet het, ik ben niet vlug,
maar ik wil weleens zien hoe vlot júllie zijn
met een huis op je rug!’



SNEEUWWITJE

Radijs speelde dat ze Sneeuwwitje was.
Ze nam een hap van een giftige appel.
Toen lag ze in diepe slaap op bed.
In de verte klonk hoefgetrappel.

Het was prins Borre, hoera!
Prinselijk sprong hij van zijn paard.
Hij riep: ‘Moet er een draak worden verslagen?’
en zwaaide vervaarlijk met zijn zwaard.

‘Nee, nee, nee,’ zeiden de Zeven Dwergen.
‘Ze is vergiftigd, die arme stakker,
maar een prinselijke zoen zou wonderen doen.’
En toen kuste prins Borre Radijs weer wakker. 


