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tuut, toet!

bas moet stil zijn.
mam is aan het werk.
ze geeft les aan fen.
tuut, doet fen op haar fluit.
toet!
het is vals.
heel vals!
‘au, mijn oor,’ zegt bas.
maar mam is blij.
‘dat gaat top, fen!’ roept ze.i



bas moet stil zijn.
en beest moet ook stil zijn.
maar dat is hij niet.
‘woe,’ doet hij.
‘woe woe.’
dat komt door fen.
fen en haar fluit.
er komt een toon uit!
het is net een gil.
‘kom,’ zegt bas.
‘kom mee, beest!’
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‘mam!’ roept bas.
‘mam, mam!’

mam kijkt boos.
‘wat doe je nou, bas?
ik geef les, weet je wel?
speel maar fijn met beest.’

‘dat gaat niet,’ zegt bas.
‘beest wil niet stil zijn.’
‘woef,’ zegt beest.
‘zie je wel,’ zegt bas.
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‘beest moet een plas doen,’ zegt mam.
‘laat jij hem uit, bas?’

‘hmm,’ zegt bas.
‘beest wil wel iets,
maar is het een plas?
ik denk het niet.
ik weet wel wat beest wil.
beest wil een feest!’
‘woef,’ zegt beest.
‘zie je wel,’ zegt bas.
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een klein feest

‘poe,’ zegt mam.
‘nou, weet je wat?
een klein feest mag wel.
een feest voor jou en beest.
pak je jas maar.
koop een bot voor beest.
en haal voor jou een koek.
bij kos, op de hoek.
haast je maar niet.
dag bas, dag beest!’
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op de stoep staat sien.
sien met haar step.
ze wijst naar beest.
‘laat je hem uit?’

‘nee,’ zegt bas.
‘beest wil een feest.
dus gaan we naar kos.
daar koop ik een koek.
een koek voor op het feest.
kom je mee?’
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‘dag bas,’ zegt kos.
‘hoe gaat het?’
‘tip top,’ zegt bas.
‘van mam mag ik een koek.
het is voor het feest van beest.
hier is een munt.’

‘wat leuk,’ zegt kos.
‘een feest voor beest!
maar dan krijg je geen koek.’

wat, geen koek?
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kos wijst naar een taart.
‘ik geef je geen koek, bas,
ik geef je een taart!
op een feest hoort taart.’

‘een taart,’ zegt bas.
‘dat is heel fijn, kos!
kom je ook op het feest?
er is taart zat!’
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hoor je dat?

‘stap vlug op je step, sien.
ik koop een bot,’ zegt bas.
‘en dan gaan we snel naar huis.
want dan is het feest.
maar wat is dat?
hoor je dat ook?’

fuut fuut.
bom bom bom.
het komt van om de hoek.
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om de hoek staat een man.
een man met een trom.
en ook een man met een fluit.
en nog een.
en nog een.
het zijn er heel veel!

de man met de fluit wijst.
hij wijst naar de taart.
‘is er een feest?’
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beest is van bas.
en beest wil een feest.
het mag van mam.
‘haal maar een koek,’ zegt ze.
‘en een bot voor beest.’
maar bas haalt meer.
heel veel meer!

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.


