WAT DOET DAT

UKKIE

Het ukkie is stom en akelig en lelijk!
En hij blèrt ook nog hard. Brrrr, wat vreselijk.
Pap en mam lijken alleen nog het ukkie te zien.
Is Evi onzichtbaar geworden misschien?
Arme Evi, haar ouders hebben een ukkie mee naar huis
genomen. Hij kwijlt, heeft een lelijk kaal hoofd en krijst dag
en nacht. Alle aandacht gaat naar hem. Maar dan bedenkt
Evi dat hij wel goed van pas komt. Ze kan hem overal de
schuld van geven! De modder in de keuken? Tekeningen op
de muur? Het ukkie heeft het gedaan! Is het dan misschien
toch wel leuk om een nieuw broertje te hebben?
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Zag jij ooit wel eens een ukkepuk?
Nee? Nog nooit? Dan heb jij geluk!
Dat heeft Evi niet, zelfs geen piepklein beetje.
Maar dus wel een ukkie. Zie je dat teentje?

Daar is hij opeens, fijn tegen papa aan.
‘Zeg maar dag, Evi. Toe, grote zus!
Geef dit ukkie eens een lekkere kus…’
Maar Evi blijft boos op een afstandje staan.
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