


Kijk, daar heb je Siep en Sasse.
Ze spelen in de tuin.
Siep haalt een schep uit de schuur.
Hij graaft een gat. 
Midden in de tuin.



‘Wat doe je?’ 
Sasse kijkt naar de berg zand.
‘Ik graaf een gat. 
Naar de andere kant van de aarde. 
Naar China,’ zegt Siep.
‘Dat lukt je nooit.’
‘O jawel, hoor. 
Let maar op.’



Siep graaft en graaft.
Hij heeft het warm. 
Grote zweetdruppels rollen 
langs zijn hoofd.
‘Ik wil ook graven,’ zegt Sasse.
‘Dat kan niet. 
We kunnen niet twee 
gaten naar China graven. 
Dan wordt het daar te druk.’



Sasse speelt in de zandbak. 
Ze veegt de stoep
en ze geeft de bloemen water.
Af en toe kijkt ze naar Siep.
Hij staat nu tot zijn knieën in de kuil.
‘Ben je al in China?’ lacht Sasse.
‘Bijna!’ roept Siep. 
Er zitten zwarte strepen op zijn wangen. 
‘Je lijkt wel een indiaan,’ roept Sasse.
‘Een modder-indiaan.’



Dan komt moeder naar buiten. 
In haar handen heeft ze twee 
glazen limonade. 
‘Wat is hier aan de hand?’
Ze kijkt naar het gat.
‘Dat gat moet straks wel weer dicht,’ 
zegt ze.
‘Dat kan niet als ik in China ben,’ 
zegt Siep.
‘Het gat moet openblijven.
Anders kan ik niet meer terug.’



Moeder schudt haar hoofd. 
Ze loopt naar binnen.
Sasse kijkt naar haar broer.
Hij heeft geen tijd meer om 
met haar te spelen.
Hij heeft het te druk met graven.
‘Ik ga ook naar binnen,’ zegt Sasse. 
‘Baby Pien wil vast wel met me spelen.’
Siep graaft verder.



Even later is Pien naar bed.
Sasse verveelt zich.
Ze loopt de tuin weer in.
‘Siep, ben je al in China?’ roept ze.
Ze moet er zelf om lachen.
Alsof je zomaar een gat dwars 
door de aarde kunt graven.
Die Siep is echt een grapjas.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


