MOPPEN
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Ik eet een koek.
En nog vier.
En nog vijf.
Ra ra wat heb ik nu?
Ik heb pijn in mijn buik.

VOOR
BEGINNENDE
LEZERS
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Er loopt een 0 op de weg.
Dan komt een 8 aan.
Zegt de 0:
Wat zie je er gek uit.
Zit je riem niet te strak?

Ork ork ork.
Soep eet je met een...
Lepel.

Een kip loopt tegen de
muur.
Ra ra wat hoor je?
Tok.

Het top punt van net.
Ra ra wat is het?
Met mes en vork uit je neus
eten.

De oen is op de weg.
Hij neemt een mes mee.
Een mes?
Ja, zegt oen.
Ik snij de bocht af.

Een vis is ziek.
Ra ra wat is met de vis?

Jos ziet het bos niet.
Ra ra hoe kan dat?

Zijn arm is uit de kom.

Er staat een boom voor.

Een reus zit op het hek.
Ra ra hoe laat is het?

Het heeft een oor.
Het hoort niets.
Ra ra wat is het?

Tijd voor een nieuw hek.
Een mok

Ken je de mop
van het groene hek?
Dat was rood.

De koe moet weg
bij de film.
Ra ra hoe kan dat?
Hij riep: boe!

Het is zwart en wit.
En je ziet het niet.
Ra ra wat is dat?

Een vis komt. Ik groet hem.
Hij gaat snel weer weg.
Ra ra hoe komt dat?

Een koe om de hoek.

Ik zei: haai.

Het is vier uur en de slak
mag niet op de weg.
Ra ra hoe zit dat?

Het is wit en het zegt:
tik-tak-tik-tak
Ra ra wat is het?

Om zes uur komt de bus.

Een boem-kool.

Wat was was
voordat was was was?
Schoon.

Tom wil een bier.
Pa zegt:
Pas als je groot bent.
Tom zegt:
Maar dan is het al op.

Een koe ziet een duif.
De duif zegt: roe-koe.
Ra ra wat zegt de koe?
Roe-duif.

De vis is slim.
Ra ra hoe komt dat?
Hij zwemt in een school.

Het is groen.
En het is moe.
Ra ra wat is het?
Een krop slaap.

Piet zegt aan Jan:
Ken je de mop van
dacht ik al?
Jan zegt: nee.
Piet zegt: dacht ik al.

