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1. blijf af!

‘ben jij er nu al, jip?’
jip kijkt om.
naar zijn vier broers.
hij zucht.
de broers zijn te vroeg op school.
nu is het plein niet meer leeg.
lukt zijn plan dan nog wel?
‘wat is er, jip?’ vraagt joep.
‘niks,’ zegt jip.
jip trekt zijn jas strak.
hij gaat het echt doen.
hij geeft lis een kus als ze komt.

daar komt lis.
je kunt zien dat het feest is.
lis heeft een lint in het haar.
en haar jurk is wit.
de broers zien lis ook.
joep stopt zijn neus in de tas.
de tas van lis is vol.
‘heb je snoep, lis?’
‘drop en spek,’ zegt lis.
‘hoi!’ roept joep.
‘ik lust heel de tas.’
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lis ziet jip.
hij slikt.
hij durft niet meer.
de kus is weg.
hij geeft snel een hand.
wat voelt zijn hoofd heet.
het kookt.
‘ben je nu zes jaar?’ vraagt hij snel.
lis knikt.
‘ik kreeg een spel,’ zegt lis trots.
‘en ook geld.’
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jip schrikt.
jip schrikt heel erg.
naast de groep staat brok.
brok de boef.
wat doet hij hier?
‘heb jij geld?’ vraagt brok.
lis kijkt bang.
‘er zit geen geld in de tas,’ zegt ze stil.
‘mijn geld is thuis.’

brok trekt aan de tas van lis.
‘wat zit er dan in?’
dan kijkt brok blij.
‘snoep!
daar ben ik ook dol op.’
‘blijf af!’ roept jip.
‘dat is van lis.’
brok kijkt boos.
‘pas jij maar op.’
dan loopt brok weg.
hij heeft de tas van lis.
en hij propt zijn mond vol.
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2. snoep is troep

jip wijst.
‘brok heeft de tas van lis!
pak brok!’
maar geen van de broers durft.
elk heeft een smoes.
‘ik heb geen tijd.’
‘ik ben wat ziek.’
‘er zit wat in mijn schoen.’
‘er hangt wat aan mijn neus.’

daar is juf met de fiets.
ze geeft lis een hand.
juf vindt de jurk van lis mooi.
‘je huilt,’ zegt juf.
‘dat komt door brok!’ roept joep.
‘hij heeft de tas van lis,’ zegt jip.
juf kijkt op.
‘zat er geld in?’
‘nee,’ zegt lis. ‘snoep.’
‘mooi,’ zegt juf.
ze veegt de wang 
van lis schoon.
‘mooi?’ roept joep.
‘het is een ramp!
u moet iets doen!’
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juf pakt haar tas.
‘snoep is troep.
het is slecht voor je tand.
dan komt er een gat in.’
juf loopt de school in.
‘het is tijd voor de les.’

jip zit naast lis.
haar naam staat op het bord.
met een vlag er bij.
maar lis deelt niet uit.
haar snoep is weg.
jip zucht.
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de dag duurt zo lang.
hij kijkt uit het raam.
op straat loopt peer met de pet.
jip kijkt blij.
dat is het!
peer pakt de boef wel.
dan sluit hij hem op.
dat is peer zijn werk.

jip wacht tot de bel gaat.
dan trekt hij lis mee.
jip rent de straat op.
‘niet op de weg!’ roept peer.
‘wil je soms een bon?’
‘brok was op school!’ roept jip.
peer zet zijn pet recht.
‘krijgt hij les?’
‘nee!
hij heeft mijn snoep.
het is een dief!’ roept lis.
‘snoep?’ vraagt peer. ‘geen geld?’
hij duwt jip en lis weg.
‘ga dan maar naar huis.
snoep is troep.’




