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Dat is ...
‘De bel!’ zegt mam.
Ze kijkt uit het raam.
‘Het is voor jou, Stijn.’
Stijn kijkt niet op.
Hij speelt net fijn met zijn trein.
‘Stijn!’ roept mam.
Ze wijst naar hem.
Aan haar hand hangt sop.
‘Ik riep je niet voor niets.’
De bel gaat weer.
Nu klinkt hij lang.
‘Hup, vlug naar de deur.’
Stijn zucht.
Hij gaat staan.
En sjokt naar de gang.
Wacht eens!
Door het raam ziet hij wie er staat.
Dat is ...
Stijn vliegt naar de deur.
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‘Boer Bas!’ juicht hij.
Boer Bas lacht.
‘Zo, dat duurt lang.’
Stijn krijgt een kleur.
Mam komt ook naar de gang.
‘Ha Bas,’ zegt ze.
‘Stijn had geen zin om naar
de deur te gaan.
Hij zei: Het is boer Bas maar.’
Boer Bas draait zich om.
Hij doet net of hij weer gaat.
‘NIET!
Mam maakt een grap.’
Stijn holt naar boer Bas.
Aan het eind van het pad haalt hij hem in.
Vlug pakt hij zijn arm.
‘Wat kwam u doen?’

Piep, piep.
Het lukt!
Mijn ei breekt.
Pff, ik ben er moe van.
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Leuk nieuws
Boer Bas draait zich om.
‘Ik heb leuks nieuws,’ zegt hij.
‘Wat dan?’
‘Ik zeg nog niets,’ grapt boer Bas.
‘Jij hebt toch ook geen haast als de bel gaat?’
‘Zeg het nou,’ smeekt Stijn.
‘Ha, ha, ik plaag je maar wat,’ zegt boer Bas.
‘Kom je mee?
Sjiep heeft een lam.’
Stijn springt in het rond.
‘Hiep hiep hoi.
Mam! Hoort u het?’
Mam knikt.
‘Ik ben niet doof,’ grijnst ze.
‘Gaan we mee?’ vraagt Stijn.
Mam kijkt op de klok.
‘Ik weet niet of ik dat red.
Pap komt zo.
En dan heeft hij vast veel trek.’
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‘Sjiep gaat voor,’ vindt Stijn.
‘Dan gaan we toch heel kort?’
Mam lacht.
Ze schiet in haar jas.
Ze gooit Stijns jas naar hem toe.
De deur slaat dicht.
Boer Bas loopt hard.
Maar Stijn merkt het niet eens.
Hij rent mee.
‘Is het lam zwart of wit?’ vraagt hij.
‘Het is zwart.
Net als Sjiep.
Maar een poot is wit.’

Wat is het hier mooi!
Ik zie blauw.
En groen.
En zwart.
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Sam
‘Aah, wat lief,’ zucht Stijn.
Hij rekt zich uit.
‘Ik kan net niet bij Sjiep!
En bij het lam.’
‘Pas op, Stijn,’ zegt mam.
‘Straks val je.’
Maar Stijn hoort haar niet.
Beeeh, blaat Sjiep.
Ze gaat staan.
‘Aaaah,’ zegt Stijn nog een keer.
‘Oooh,’ doet mam.
Het lam buigt zijn poot.
En nog een poot.
‘Het gaat staan,’ juicht Stijn.
Hij schrikt van zijn stem.
‘Wat knap,’ zegt hij dan zacht.
Boer Bas knikt.
‘Net stond het ook al.’
‘Hoe heet het lam?’ vraagt mam.
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Boer Bas kijkt naar Stijn.
‘Weet jij een naam?’
Stijn wordt rood.
Wat leuk!
‘Ik noem hem ...’
Hij denkt na.
‘Ik noem hem Sam.
Sjiep en Sam, dat klinkt leuk.’
‘Goed,’ zegt boer Bas.
‘Ik vind de naam mooi.’
Stijn hoort hem niet.
Wat ziet hij daar nu?
‘Kijk!’ roept hij hard.

Ik schrik me naar.
Wat een schreeuw.
Wat is er?
Ik ben bang.
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