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Teun ligt in bed. Maar het raam staat nog open. 

Teun is bang dat een mug hem zal steken.
Dus staat hij op om het raam toe te doen. 

Maar dat gaat niet zo vlot ...
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teun ligt in bed.
– wacht eens even, zegt hij. 
 het raam staat nog open.
 ik doe het snel dicht.

Teun ligt in zijn bed. Het is al heel erg laat. 
Buiten is het donker. En in de slaapkamer van Teun ook. 
Hij ziet geen hand voor ogen.
– Wacht even, ik heb iets vergeten, mompelt Teun.
 Ik heb vergeten het raam dicht te doen. 

Straks komt er een mug binnen.
 Dat wil ik echt niet. Ik doe snel het raam dicht. 
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Teun slaat de dekens van zich af. Hij springt uit bed.
Ik moet nu niet de lamp aandoen, bedenkt Teun. 
Want een mug komt op het licht af.
Teun huivert bij de gedachte. Een mug in zijn 
slaapkamer. Een mug op zoek naar vers bloed.
En dat vervelende gezoem bij zijn oor. 
Hij moet er niet aan denken. 
Dus in zijn slaapkamer blijft het pikdonker.

hij springt uit bed.
teun doet de lamp niet aan.
want dan komt er een mug.
een mug houdt van fel licht.
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daar loopt teun naar het raam.
in het donker. hij ziet niks.
dan botst hij tegen een stoel. kleng!

Voorzichtig schuifelt Teun in het rond. Hij wil naar 
het raam lopen. Maar hij ziet niet waar hij gaat.
Daar is het veel te donker voor. 
Plots botst hij tegen een stoel. KLENG!
Teun schrikt zich een hoedje. 
Waar is het raam? Links, rechts of toch rechtdoor?
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teun waggelt verder.
nog steeds in het donker.
hij valt over een schoen.
– aah!

Teun waggelt door zijn slaapkamer. 
Nog steeds in het donker. Er is geen straaltje licht.
Stapje voor stapje gaat hij vooruit. 
O nee, Teun struikelt over een schoen op de grond.
– Aaaah! gilt Teun. Help, ik ben gevallen.
Langzaam krabbelt hij overeind.
– Pff, wat een gedoe, zucht Teun.



1110

bijna is teun bij het raam. 
maar wat een pech heeft teun.
hij stoot zijn hoofd tegen de lamp.
– au! au!

Het raam moet hier ergens zijn, denkt Teun. 
Maar waar precies? Ik loop hier maar rond te dwalen. 
En dat allemaal voor die rotmug.
Dan stoot hij zijn hoofd tegen de lamp.
– AU! schreeuwt Teun. Ook dat nog. 
Hij wrijft over zijn voorhoofd. 
Die lamp staat daar al een tijdje.
Maar in het donker had Teun die niet gezien.
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zo, het raam is nu dicht.
teun steunt en kreunt.
snel kruipt hij weer in bed.

Eindelijk is Teun aangekomen bij het raam. 
Snel doet hij het raam dicht.
– Hè hè, dat werd tijd, moppert hij. Ik ben het donker 

nu wel beu.
Gelukkig verloopt de terugweg zonder botsingen. 
Kreunend en steunend kruipt Teun zijn bed weer in. 
Hij kan nog maar aan één ding denken. 
Niet aan de mug. Maar aan slapen, lang slapen. 
Zijn ogen vallen dicht.
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het is ochtend.
teun wordt wakker.
hij is bont en blauw.

De volgende ochtend wordt Teun wakker. 
Buiten is het al licht. De vogeltjes fl uiten.
Het belooft een mooie dag te worden. Maar ergens 
klopt er iets niet. Teun schudt met zijn hoofd.
–  Er is iets gebeurd vannacht, volgens mij. 

O ja, het raam, dat was het.
Hij bekijkt zichzelf eens goed. 
Oei! Overal ziet hij schrammen en blauwe plekken.
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hij heeft een bult op zijn hoofd.
een dik oog.
een kras op zijn neus.
en zijn knie doet pijn.

Teun gaat naar de badkamer. Daar doet hij het licht aan.
Hij schrikt als hij in de spiegel kijkt. Zoiets heeft hij nog 
nooit gezien. 
Hij heeft een bult op zijn voorhoofd. 
Zijn oog is opgezwollen.
Op zijn neus zit een fl inke kras. 
En dan doet zijn knie ook nog pijn.
Het zit hem allemaal niet mee.
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maar toch kan teun nog lachen.
– het raam was dicht, juicht hij.
 de mug kon niet binnen.
 dus ik heb geen één beet van een mug.
 HOERA!

Maar Teun kan wel tegen een stootje.
– Ha ha, wat een avontuur, lacht hij. Ik daar in 

het donker. De stoel, de schoen, de lamp.
 Toch heb ik het raam dicht gekregen. 

En weet je wat het mooiste van alles is? 
 De mug is niet binnengekomen. Dus ik ben dan wel 

bont en blauw. Maar ik  heb geen één beet van 
 de mug. HOERA!


