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Blijf van Big af!
Mark Janssen

Kijk!
Daar midden in de zee
ligt een klein eiland.
Met een hoge rots
en een paar bomen.
Er is een storm geweest.
Dat zie je wel!
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Er ligt een kapot schip.
En een oude kist.
En daar op het strand ...
Mensen!
Leven ze nog?
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Dit is piraat Piet.
Een schurk met een dikke buik
en een houten poot.
Pas maar op!
Hij vloekt en tiert
van de morgen tot de avond.
En een honger dat hij heeft!

Dit is Kees de kok.
De baas van de potten en pannen.
Als een walvis ligt hij daar.
Dik van het snoepen uit de pan!
Waar ben ik?

Au!

Au au!
Wat een storm!
En dit is Jan.
Hij klimt snel in de zeilen.
Op en neer en heen en weer.
Met een kijker tuurt hij over de zee.
Hij vindt Jip leuk.
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Knor?

Dit is Jip met haar big.
De kleine nicht van piraat Piet.
Jip helpt mee op het schip.
Soms in de keuken.
Of op het dek.
Maar nu heeft ze pijn aan haar knie.

Zeven vissen met een plaksnor!
Waar zijn we?
Ik heb honger!

En daar in die kist?
Zit daar nog wat in?
Ik heb heel erge dorst.

We zitten vast!
Kijk het schip eens!
Het ligt in twee stukken.
Al het eten is weg!
In de zee als voer voor de vissen!
Knor!

Wel alle zwabbers nog aan toe!
Dat is niet veel in die kist!
Vijf worsten en een brood.
Een fles rum en water.
Water en brood lust ik al niet.
Bah!

Nee!

We nemen één worst per dag!

Dan eet ik Big op!
Een vette big, mmmm!
Maar wat als de worsten op zijn?
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De dag erna.
In de kist zitten nog vier worsten.

Ja!
Ik heb zin in appeltaart met slagroom.

Wat kunnen we doen, Piet?
We moeten van het eiland af.
Heb je al een goed idee?

Het eten is bijna op.
We moeten hier snel weg.

Ik maak een vlot van al het hout.
En vaar daar mee op zee.
Op zoek naar een schip.
En dan kom ik snel terug!

Vijftien zwaarden met een botte punt!
Ik ga jullie redden!
Ik ben slim, sterk en knap.
Dat is alles wat we nodig hebben.
Straks gaan we naar huis.
Let maar eens op!
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Knor knor!

Donders, wat zijn jullie lui!
Hup, aan het werk!
Pak dat stuk zeil voor me.
En daar, die balken.

Kees, zoek een stuk touw.
Jan, jij maakt een mast voor me.

Jip, naai dat zeil maar vast!
En Big, blijf uit mijn buurt!

Kijk maar goed hoe ik dat doe!
Een piraat is een man van de zee.
Dat zie je aan me.
Het vlot is klaar.
Ik vertrek nu meteen.
Als het donker wordt, ben ik weer terug!
Tot ziens!
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Hee!
Hoo!
Zestien geiten met een houten poot!
Het vlot kiept om!

Toen kwam er een hoge golf.

Plons!

Help!
Ik kan niet zwemmen!

En toen kwam er ook nog een haai.
Hap hap hap!
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Au au au!
Wat heb ik een pijn!
Die haai beet in mijn houten poot!
Maar ik sloeg met mijn vuist.
Hij vloog in een boog door de lucht.
Ha ha ha!

Knor knor knor!
Ik ben moe en ik heb honger!
Kees, ik wil een worst! Nu!
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De dag erna.
In de kist zitten nog drie worsten.
Mijn buik wil een lekkere koek.
Dus Piet, wat ga je doen?
Vandaag moet het gaan lukken, Piet!
Heb je al een ander plan?
Het plan met het vlot is mislukt ...
Knorrrrr!

Soep van konijn met rum!
Ik maak een vlieger!
Hoog door de lucht zal ik vliegen.
Zo vind ik zeker een schip!
Dan kom ik terug met hulp.
En met een paar dikke, vette worsten.
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Nou, wat staan jullie te kijken?
Hup, doe eens wat!
Ik kan toch niet alles alleen doen?
Kees, til je dikke bips op!
En snij een stuk zeil af.

Ik pak een lang stuk touw.
Ik zoek een paar lange latten.
Weg, Big!
Je loopt voor mijn houten poot.

Kijk!
De vlieger is klaar!
Ik ben een vogel.
Zo licht als een veer.
Als het donker wordt, ben ik weer terug.
Tot ziens!
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Honger!

Er is alleen
brood ...

Wil ik niet ...

Ik wil een
vette big!

‘Ik heb honger,’ zegt piraat Piet.
‘In de kist zit alleen brood.
Bah, dat wil ik niet!
Ik wil een vette big!’
‘Blijf van Big af!’ zegt Jip.
Hoe gaat dit verder?
Moet Big in de pan?
Grappig stripverhaal van Mark Janssen op AVI E3. Kinderen
lezen de eenvoudige tekst zelf, en de kleurrijke tekeningen
vertellen de rest. Lezen was nog nooit zo leuk!
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