


Borre is met mama in een winkel.
Ze zijn op zoek naar een trui.
Een groene, voor mama.
Er zijn er heel veel.
Maar er is er niet één 
in de goede maat.
‘Wat jammer,’ zegt mama.
‘Nou ja, dan gaan we maar weer.’ 



Ze stappen naar buiten.
‘Hé,’ zegt Borre.
‘Kijk, een frietkraam.
Ik heb wel trek!’
‘Ik ook,’ zegt mama.
‘Geen trui, dan maar friet!’



Mama neemt friet.
Borre ook, met een kroket.
‘Wat wil je drinken?’ vraagt mama.
‘Ik wil graag sap,’ zegt Borre.
Mama koopt een fles.
De fles is heel groot.
‘Het hoeft niet in één keer op, hoor,’ 
zegt mama.
‘Straks moet je weer plassen.
Van die plons sap in je buik.’
Maar Borre drinkt door.
Hij heeft dorst en het smaakt goed.
Hij spoelt elk frietje weg 
met een slok.



De friet is op.
Het was lekker.
Nu gaan ze weer naar de auto.
‘Oeps,’ zegt Borre als hij zit.
‘Ik moet een plas doen!’
‘Over een half uur zijn we thuis,’ 
zegt mama.  
‘Zo lang?’ vraagt Borre.
‘Dat haal ik niet, hoor.
Ik klap nu al haast!’



‘Zei ik het niet,’ zucht mama.
‘Ga maar bij die boom daar.’
‘Dat doe ik niet,’ zegt Borre.
‘Waarom niet?
Je moet toch zo nodig?’
‘Zou jij het bij die boom doen?’ 
vraagt Borre.
‘Nee, ik ben niet gek,’ zegt mama.
‘Dan ziet iedereen het!’
‘Ik ben ook niet gek,’ zegt Borre.
‘Dus ik ga niet bij die boom plassen.
Ik doe het nog liever in m’n broek.’



Dat snapt mama wel.
‘In de frietkraam is vast een wc,’ 
zegt ze.
‘Kom!’

‘Hebt u hier een wc?’ 
vraagt mama aan de frietman.
‘Mijn zoon moet heel nodig.’
‘Het spijt me,’ zegt de man.
‘Ik heb geen wc in mijn kraam.
Daar is geen plek voor.’
‘Maar waar plast u zelf dan?’ 
vraagt mama.
‘O, gewoon,’ zegt de man.
‘In een emmer.’



Mama trekt een vies gezicht.
‘Bah,’ zegt ze.
‘Hier eten we nooit meer!’
Snel lopen ze weg.

‘Ik klap haast!’ puft Borre.
‘Weet je waar vast een wc is?’ 
zegt mama.
‘In die winkel!’
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