
Koekjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mama kan zo lekker bakken,
koekjes bakte ze vandaag.
Mm, zegt kim, dat wordt weer smullen,
want ik lust ze heel erg graag.
 
Mama zegt: Je mag er twee hoor.
Maar Kim  lust er wel veel meer.
Mama zette toen de trommel,
in het keukenkastje neer.
 
Kim en Rik gaan samen spelen. 
Mama vraagt: Gaan jullie mee?
Ik moet even naar de winkel.
Maar Kim schudt haar hoofd van 
 
Ik ben moeder, Rik is vader,
en wij passen op het huis.
Dan ga ik alleen, lacht mama.
Daag, ik kom weer heel snel thuis.
 
Kim loopt stiekem naar het kastje,
en ze pakt de trommel weer.
Rik, wil jij zo’n lekker koekje?
Deze smaken echt naar meer.
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Als het theetijd is, komt tante
heel gezellig op bezoek. 
Mama vraagt: Pak jij de trommel?
Kim, trakteer jij van de koek?
 
Kim zegt: Nee, ik moet vlug plassen,
en ze is snel weg gegaan.
Mama pakt de lege trommel.
Kim! Heb jij dat soms gedaan?
 
Kim vertelt dan gauw een leugen.
En ze roept uit de wc: 
Nee, Rik snoepte van uw koekjes,
ik vond dat geen goed idee.
 
Mama stuurt Kim naar haar kamer.
Mama  is echt boos op haar,
op het snoepen, op de leugen.
En Kim voelt zich nu heel naar.
 
Kim huilt: Heer, ik ben verdrietig,
’t Spijt me wat ik heb gedaan.
en ik laat een ander keertje,
mama’s koekjes echt wel staan.
 
Dat moet ik aan mama zeggen:
’t Spijt me, ‘k zal het nooit weer doen.
Omdat Kim het goed komt maken,
geven ze elkaar een zoen
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 Rik zegt: Geef mij nog maar ééntje,
 nu jouw moeder ons niet ziet,
 kunnen wij best even proeven.
 Een paar koekjes mist ze niet.

 Maar als moeder later thuis komt,
 is Rik vlug naar huis gegaan.
 Kim durft mama niet te zeggen,
            wat ze stiekem heeft gedaan.
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