Binti IN DE REGEN
Binti staat buiten op het voetpad. Het regent een beetje.
Wordt Binti dan niet nat? Nee, Binti wordt niet nat.
Want Binti heeft een regenjas aan. Een regenjas met een kap.
En popje? Popje wordt ook niet nat. Popje zit in de zak van de regenjas.
Haar hoofd zit onder het klepje. Zo blijft popje droog.
Kijk, popje. Op de blaadjes van de boom. Dat zijn regendruppels.
En daar in de plas. Plop, plop. Hoor je het? Dat zijn ook regendruppels.
Popje steekt haar kopje verder uit de zak van de jas.
Springen we in de plas? vraagt ze. Nee, zegt Binti, dat mag niet van mama.
Of mijn schoenen worden nat.
En wat ziet Binti op de straat? Regendruppels vliegen hoog in de lucht.
Dat komt door de wielen van de auto’s, zegt Binti.
Ja, dat is slim van je Binti, dat je dat weet.
Binti zet een stap dichterbij de straat. Pas op, Binti! De straat is gevaarlijk.
Een auto rijdt door een plas.
De regendruppels vliegen hoog in de lucht, over Binti heen.
Arme Binti, nu ben je toch nat.
Wat doet Binti?
Binti zet een stap achteruit. Kijk, popje, zegt ze. Ze steekt één voet in de lucht.
Mijn schoen is nat.
Dan steekt ze haar andere voet in de lucht. Mijn andere schoen is ook nat.
Popje lacht. Joepie! Nu mag je in de plas springen.
Want je schoenen zijn toch al nat.
Ja, dat is zo, zegt Binti. En ze springt in de plas.
De regendruppels vliegen hoog in de lucht. Binti springt nog een keer. Vindt
popje dat leuk? Ja, dat vindt popje leuk.
Maar oei! Popje valt uit de zak van Binti. In het midden van de plas.
Binti raapt popje op. Nu zijn Binti en popje allebei nat.
Wat zal mama zeggen? Wat denk jij?

