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bolle buik

mag ik een hond? vraagt ella
ze prikt in mams buik
mam ligt op bed
met een dikke buik
een bolle buik
hij past niet meer in haar broek
daar zit je broertje in, zegt mam
ik wil een hond, zegt ella
haar oom heeft jonge hondjes
bruin met witte vlekken
ella prikt weer in mams buik
niet zo hard, zegt mam
je krijgt een heel leuk broertje
dat weet ik zeker
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de baby komt

ella zit in de keuken met oma
mam ligt in bed
au! roept mam
de baby komt, legt oma uit
hij moet uit mams buik
ella is boos
de baby doet mam pijn
au! roept mam weer
ik ga even kijken, zegt oma
ze loopt de keuken uit
ella staat ook op
ze loopt de tuin in
daar hoort ze mam niet roepen
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bezoek

mensen lopen in en uit
tantes, ooms en opa
buurvrouw nel
ook mensen die ella niet kent
ze komen voor de baby
wat is hij mooi, zegt buurvrouw nel
hij heeft tien vingers, roept opa
ella kijkt naar haar vingers
iedereen heeft toch tien vingers?
ga eens aan de kant, ella, zegt oma
ze heeft een bord vol met beschuit vast
beschuit met muisjes
lekker, zegt ella
maar oma is alweer weg
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luier

ella staat voor pap
met de doos met lego
zullen we spelen? vraagt ze
de baby moet een schone luier, zegt pap
zal ik laten zien hoe dat moet?
luiers zijn vies, zegt ella
schone niet, zegt pap
hij loopt de kamer uit
hij fluit
hij fluit op de trap
hij vindt poep van de baby niet vies
hij vindt de baby niet lelijk en rood
hij vindt alles aan de baby leuk
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een hond voor oma

ella zit in haar kamer
met verf en papier
ze gaat een hond voor oma maken
groot
bruin 
en met witte vlekken
hoi
ella kijkt op
er staat een hond in haar kamer
hij is groot
bruin
en met witte vlekken
ik ben raf, zegt hij
hij zet zijn poten in ella’s verf
mag ik meedoen?
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onder de verf

pap schrikt
ella zit onder de verf
en de vloer ook
er zit verf in je haar, zegt pap
en op je neus
en op je benen
ella kijkt naar raf
raf zit pas echt onder
hij is helemaal geel
rood
en blauw
met groene vlekken
pap schudt zijn hoofd
maar hij lacht ook
en dan maakt hij een foto
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bij de wieg

ella en raf staan bij de wieg
hij heeft geen vacht, zegt raf
niet veel, zegt ella
raf duwt zijn neus onder de deken
hij heeft ook geen staart, zegt raf
de baby huilt
mam wordt wakker
de deken moet blijven liggen, zegt mam
anders krijgt de baby het koud
ella legt de deken terug
ik vind jou mooier, fluistert ella tegen raf
dank je, zegt raf
ik vind mezelf ook mooier
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friet

ella gooit haar friet op de vloer
wat doe je nu? vraagt pap
ik hou van friet, zegt ella
waarom gooi je het dan op de grond? vraagt pap
raf houdt ook van friet
raf?
pap kijkt onder de tafel
daar ligt veel friet
maar verder niks 
wie is raf? vraagt pap
raf is raf, zegt ella
pap kijkt nog een keer
ik zie niks, zegt pap
dat is gek, denkt ella
raf is groot 
hij is de grootste hond die ella kent
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samen slapen

ella ligt met haar hoofd op raf
heb jij een broertje? vraagt ze
ik heb er vier, zegt raf
en drie zusjes
wie vond jouw moeder het liefst?
vraagt ella
ze vond ons allemaal even lief
zegt raf
maar ik was zeker de liefste
dat denk ik ook, zegt ella
de deur gaat open
mam komt binnen
ga je slapen, ella?
mam? vraagt ella 
ja
ben ik de liefste? 
altijd, zegt mam


