


Zan d

‘Bult! Bink!’
‘Hé,’ zegt Bult, ‘de baas roept.’
‘Ik hoor niets,’ zegt Bink.
‘Dan word je doof,’ zegt Bult.
‘Of er zit poep in je oor.
Dat kan ook.
Laat eens kijken.’ 
Bult kijkt in het oor van Bink.
‘Je wordt niet doof.
Het is ook geen poep.
Je oor zit vol met zand.
Het lijkt wel een zandbak.
Kom hier, ik blaas het weg.’  
Bult neemt een hap lucht.
Hij blaast zo hard als hij kan.
Pfffffffffff…!
Het zand spuit uit Bink zijn oor.
‘Bult! Bink!’ 
Bink spitst zijn oor.
‘Hé,’ zegt hij, ‘de baas roept.’
‘Ja,’ bromt Bult, ‘dat zei ik al.
Ga je mee?’
‘Dat gaat niet,’ zegt Bink.
‘Ik zie niets. 
Er zit ook zand in mijn oog.’
‘Kom hier,’ zegt Bult.
‘Dan maak ik je oog ook schoon.’
Bult haalt zijn neus op.
Hij spuugt Bink in zijn oog.
Flats!
‘Zo, die is schoon,’ zegt Bult.
‘Ga je nu mee?’
‘Ja graag,’ zegt Bink.
‘Ik kan geen zand meer zien.’





Op  re i s

‘Kijk, daar zijn Bult en Bink!’ roept Kas blij. 
Bult loopt naar Kas.
Hij geeft hem een lik.
Bink loopt naar Moos.
Die kr ijgt ook een lik.
Kas neemt het woord.
‘Moos en ik zijn al oud.
We hebben nog één wens.
Het Paasfeest vieren in de grote stad.
Dat feest duurt een week.
Gaan jullie mee?’
Bult kijkt naar Bink.
‘Ik wil wel,’ zegt Bult.
‘Ik houd wel van een feestje.
En jij Bink?’
Bink zucht diep.
‘Ik weet het niet.
De grote stad is ver weg.
Heel ver weg.
We zijn geen twintig meer.
Ik weet niet of ik nog zo ver kan lopen.’
‘Vast wel,’ zegt Bult.
‘We zijn niet meer zo snel.
Maar Kas en Moos ook niet.
We nemen wat meer pauzes.
Dan lukt het best.’
‘Goed dan,’ zegt Bink, ‘ik ga mee.’ 
‘Moo i ,’ zegt Kas, ‘dan gaan we.’
Kas klimt op de rug van Bult.
Moos klimt op de rug van Bink. 
‘Vort Bult!’ roept Kas.
‘Vort Bink ! ’ roept Moos.
‘Op naar de grote stad.’





Moe

Bink kijkt omhoog.
‘Waar is de grote ster?’ vraagt hij.
‘Die schijnt al dertig jaar niet meer,’ zegt Bult.
‘Hoe komen we dan in de grote stad?’ vraagt Bink.
‘Volg mij maar,’ zegt Bult.
‘Ik weet de weg nog wel.’
Bult gaat voorop.
Bink volgt.
Links.
Rechts.
Rechtdoor.
Berg op.
Berg af. 
Bult stapt flink door.
Maar Bink wordt moe.
Hij houdt Bult niet meer bij.  
‘Stop!’ roept Moos.                     
Bult stopt en wacht op Bink.
‘Je gaat te snel voor mij,’ puft Bink.
‘Zo raak ik je kwijt.’
‘Het spijt me,’ zegt Bult.
‘Ik neem wat gas terug.
Pak ook mijn staart maar vast.
Ga ik te snel, 
dan geef je een ruk.’
‘Dat is goed,’ zegt Bink.
En dan gaan ze weer.
Bult loopt nu net zo traag als Bink.
En Bink loopt net zo snel als Bult.
En gaat Bult toch nog te snel,
dan trekt Bink aan zijn staart.
Kijk maar.





De  g r ote  sta d

‘Het is niet ver meer,’ zegt Kas.
‘Je kunt de grote stad al zien.’
‘Ja,’ zegt Moos, ‘de stad ligt op een berg.
Als je goed kijkt,
zie je ook het paleis.
Dat staat op de top.’
‘Denk je dat het kindje daar nu woont?’ vraagt Kas.
‘Welk kindje?’ vraagt Moos.
‘Het kindje van Jozef en Maria.
De kleine Jezus is nu groot.
Hij zou toch koning worden?’
‘Dat is waar,’ zegt Moos.
‘We zijn zo in de stad.
Daar gaan we het vragen.’

Bult en Bink lopen het pad af naar de stad.
Voor de poort staan ze stil.
Ze kunnen niet naar binnen.
Er staan wel duizend mensen.
De mensen lachen en zingen. 
Ze maken muziek en zwaaien met takken.
‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt Kas.
‘Geen idee,’ zegt Moos, ‘ik kijk wel even.’
Moos klimt op de bult van Bink. 
‘Het is een optocht,’ zegt Moos.
‘Ik zie een man op een ezel.
De man zwaait en lacht.’
‘Wie zou het zijn?’ vraagt Kas.
‘Ik weet het niet,’ zegt Moos.
‘Ik vraag het wel.’
‘Meneer!’ roept Moos.
‘Wie is die man op de ezel?’
‘Dat is Jezus,’ zegt de meneer.
‘De mensen hopen dat Hij koning wordt.’
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