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– Moe is lief, zegt Mien.
Maar niet stoer, weet Gijs.
Maar dat zegt hij niet.

Gijs en Mien zijn bij moe.
Elke dag, als de school uit is, haalt ze hen op.
Ze staat aan de poort en gilt.
– Gijs! Mien! Joehoe!
Mien springt op en neer, maar zij is pas zes.
Gijs vindt moe wel lief, maar ze is niet stoer.
Niet zoals Gijs en zijn vrienden.
Ik ben toch al acht, denkt Gijs. Bijna negen.
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Het regent al de hele namiddag.
Naar het speelplein kan nu niet, denkt Gijs somber.
Moe loopt met emmers heen en weer.
– Wat doe je, moe? vraagt Mien nieuwsgierig.
– Ik ruim de zolder op, zegt moe. Willen jullie helpen?
– Ja! gilt Mien. Ze danst op en neer. 
– Kom je, Gijs?
– Wat is er nu zo leuk aan de zolder? moppert Gijs.
Hij sjokt traag de trap op.

Het giet.
– Ik ruim op, zegt moe.
 Help je mee?
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De zolder is eng.
Er is veel stof.
In een hoek staat een kist.

De zolder is donker en een beetje eng.
Er staan wel honderd dozen en overal ligt rommel.
– Hatsjie! zegt Mien.
– Gezondheid, lacht moe. Hier is een stofdoek, Mien.
Gijs, help jij even met die dozen?
Gijs tilt de dozen een voor een van de stapel.
Onder de dozen staat een grote houten kist.
– Wat mooi, moe, zegt Mien. Wat zit er in die kist?
Moe glimlacht en doet de kist open.
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In de kist zit een jurk van goud.
En een blauw pak.
– O, zegt Mien. Mag ik de jurk aan?
– Ik trek niets aan, zegt Gijs snel.

– Oude kleren? zegt Gijs ongelovig en hij trekt 
zijn neus op.
– Verkleedkleren, verbetert moe hem.
– Maar oud zijn ze wel. Van toen ik klein was.
Mien trekt de jurk uit de handen van moe. 
– Mag ik hem aan?
– Tuurlijk, lacht moe. Dan ben jij de prinses!
 Gijs, wil jij de prins zijn?
– Nee, dat is niets voor mij, rilt Gijs. Bah!
Mien danst heen en weer voor de spiegel.
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– Ik haal sap en een koek, zegt moe.
– Jij bent een draak, zegt Mien.
 En ik ben een prinses. Red je mij?
– Nee, zegt Gijs.

– Ik haal sap en koek, zegt moe.
– Kom, zegt Mien. We verkleden ons, als verrassing 

voor moe!
Ze rommelt in de kist.
– Hier! zegt ze. Jij bent een gevaarlijke draak!
Ze gooit hem een groen hemd toe.
– En ik ben de prinses die gevangen zit.
 Kom je mij redden?
Gijs schudt het hemd van zich af.
– Wat een stom idee!
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Mien heeft een lap voor haar oog.
– Ik ben een piraat! gilt ze.
– Een meisje is geen piraat, 
zegt Gijs boos.

Mien duikt uit de kist met een zwart lapje  
voor haar oog.
– Ik ben een supergevaarlijke piraat!  

En jij bent een kapitein in nood.
Ze gooit Gijs een blauwe pet toe.
Gijs trekt de pet even aan. 
– Ahoi! schreeuwt hij.
– Maar het klopt niet, zegt hij dan.  
   Meisjes zijn geen piraten.
– Toch wel! zegt Mien verontwaardigd.
– Ik vind van niet, mokt Gijs.
Hij gooit de pet weer in de kist.
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Mien zet een rood kapje op.
– Jij bent de wolf, Gijs.
– Grom! doet Gijs.

– Dit is leuk, lacht Mien.
Ze zoekt verder in de kist.
Gijs kijkt door het zolderraam naar de regen.
Als Mien weer uit de kist opduikt, heeft ze een rode 
sjaal om.
– Ik ben Roodkapje, zingt ze en ze danst om Gijs heen.
Ze hangt een grijze cape om zijn schouders.
– Wie is er bang voor de boze wolf? zingt ze.
– Grom, zegt Gijs.
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Mien staat voor de spiegel.
– Wie is er mooi? zingt ze.
– Jij niet, bromt Gijs. Kijk, een dolk!

– Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand, zingt Mien 
 voor de grote spiegel. 

Wie is er de mooiste van het land?
– Jij niet, bromt Gijs.
Hij speelt met een nepzwaard dat hij in de kist vond.
Zouden er nog meer schatten in zitten?
– Ik ben sneeuwwitje! zingt Mien verder.
– Dat kan niet, zegt Gijs. 
– Kijk eens, een echte dolk!
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De deur piept.
– Wie is dat? rilt Mien.
– Hier is sap en koek! zegt moe.
Oef! Dat was eng!

Maar dan horen ze plots iets.
Ha, ha, ha! Hi hi hi!
– Hoor je dat? trilt Mien.
– Het kwam van de trap, bibbert Gijs.
– Zou ... zou het een heks zijn? fluistert Mien.
– Niet bang zijn, zus, zegt Gijs ferm.
Daar komt moe, met een heksenhoed op haar hoofd.
– Gefopt! lacht ze. Ik heb koekjes en sap!
– Ik was niet bang, zegt Mien snel.
– Dat was stoer, moe, lacht Gijs.


