


Ik wil graag iets vertellen,
dus luister allemaal.
Het gaat over mijn vriendje.
Hij is heel erg speciaal.
Zal ik je eens verklappen
waar ik hem heb ontmoet?
Waarom hij zo bijzonder is
en wat hij zoal doet?
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Ontzettend lang geleden,
ik was nog piep-piep-klein,
was ik wat aan het zwemmen.
Wat voelde ik me fijn.
Ik spetterde en spatterde,
soms nam ik, plons, een duik.
Het water was er lekker warm:
ik zat in mama’s buik!
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Daar groeide ik een beetje,
dit ging vanzelf, heus waar.
Ik kreeg benen en ook armen,
van allebei één paar.
Het was heel prettig in die buik,
er was nog ruimte zat.
Ik voelde me erg veilig,
zo in dat warme bad.
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Het leukste moest nog komen,
op een speciale dag.
Nooit zal ik meer vergeten
wat ik toen eindelijk zag.
Na veel en lekker eten
sliep ik op mijn gemak,
toen plotseling een vinger
hard in mijn buikje stak.
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Ik deed mijn ogen open.
Tot mijn enorme schrik,
zag ik mezélf daar ineens:
een kind precies als ik!
‘Wat doe jij hier?’ vroeg ik meteen.
‘Deze buik die is van mij.
Ik mag hier van mijn mama wonen,
ga eens een eind opzij!’
Het andere kind moest lachen,
zei toen snel: ‘Doe niet zo stoer.
Jouw mama is ook mijn mama, 
dus ik... ik ben jouw broer!’
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Dat had ik nooit geweten, zeg.
Ik was daar niet alleen,
had, hup, ineens een maatje,
een vriendje om me heen.
Samen speelden we dag en nacht,
we gingen touwtjespringen,
we stoeiden of we zwommen wat,
dat waren leuke dingen.
We hadden echt een supertijd,
zo lekker met z’n twee.
Soms speelde onze mama
gezellig met ons mee.
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We hielden veel van trappelen
en mama riep dan: ‘Stop!
Jullie lijken wel twee voetballers.
Hou op met dat geschop.’
Wanneer ze blij en vrolijk was
en lekker liep te swingen,
luisterden we naar haar stem:
ze houdt heel veel van zingen.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


