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Wat stinkt daar zo?

De familie Mol-de Mol beleeft weer een heleboel.
Als ze niet kunnen slapen bijvoorbeeld.
Als vader zoekraakt in het pretpark
of als hij laat zien hoe lenig hij is.
En als oma Stoffer en Streep meeneemt naar de bioscoop.
Maar wacht eens even... Wat stinkt daar zo?
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De familie Mol-de Mol
De familie Mol-de Mol is een heel gewone familie.
Vader Mol-de Mol.
Moeder Mol-de Mol.
De tweeling Stoffer en Streep.
En oma.
Moeder verdient het geld.
Vader maakt het huis schoon.
En hij zorgt voor de kinderen.
Oma is al heel oud.
Ze rijdt in een rolstoel.
Stoffer en Streep zijn gek op oma.
Met haar beleven ze altijd de gekste dingen.
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“Huh,” gaapt moeder.
“Ik kan niet slapen,” zegt Stoffer.
“Kom dan maar naast me liggen,” zucht moeder.
Stoffer lacht, want vader heeft niets gemerkt.
Die ligt lekker te snurken.
Even later slapen moeder en Stoffer ook.
Maar nu is Streep wakker geworden.
Zachtjes roept ze haar broer.

Wakker
Het is laat in de avond.
Alle mollen slapen.
Alleen Stoffer is nog wakker.
Hij draait van links naar rechts...
En van rechts naar links.
Het lukt hem maar niet om in slaap te komen!
Zachtjes klimt hij uit het stapelbed.
Dan loopt hij naar de slaapkamer van vader en moeder.
Hij doet de deur open en fluistert:
“Mam, ik kan niet slapen!”
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Stoffer geeft geen antwoord.
Streep ziet het lege bed.
Zij gaat ook naar de kamer van vader en moeder.
Het bed is best wel vol.
Maar er is heus nog wel een plekje voor Streep.
Ze worstelt zich in het grote bed.
Nu slaapt iedereen.
Iedereen?
Vader Mol is wakker geworden.
Hij schudt zijn hoofd als hij Stoffer en Streep ziet.
Hij laat zich zachtjes uit het bed glijden.
Dan sluipt hij naar de kamer van Stoffer en Streep.
Hij gaat in het bed van Stoffer liggen.
Hij valt als een blok in slaap.
Hè, hè, nu zal iedereen wel slapen.
Bijna iedereen.
Moeder is wakker.
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Ze weet niet dat vader de kamer uitgeslopen is.
Moeder probeert de tweeling wat opzij te duwen,
maar ze rollen steeds terug.
Weet je wat ik doe? denkt moeder.
Ik ga in het bed van Stoffer liggen.
Ze loopt zachtjes naar de kamer van Stoffer en Streep.
Met een plof laat ze zich op het bed van Stoffer vallen.
Boven op de dikke buik van vader.
Vader schreeuwt het uit van de pijn.
En moeder gilt van schrik.
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