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Mijn naam is Kaat,
maar iedereen zegt Kaatje.
En ik heb een GROOT probleem:
in mijn tand zit er een GAATJE...



Geen idee hoe het er komt,
’t moet gebeurd zijn toen ik sliep,
hoe dan ook is het een gat
van minstens zeven kiezen diep.
Én met een omtrek – zonder zever –
van een kleine appelsien.
Als je daarin durft te gluren,
kan je vast mijn hersens zien.

Heel de inhoud van mijn brooddoos
past volledig in die kies: 
brood met kaas en mayonaise
en dat ruikt een beetje vies.
Maar vooral, het is vervelend,
als ik spuit- of frisdrank mag,
want dan wordt die tand een zwembad 
vol met prik de hele dag. 



‘ZIT DAT GAATJE DAN BENEDEN

OF VANBOVEN IN JE TAND?’

Mijn mama zucht en kijkt verveeld
op vanuit haar krant.



‘Mama, wat jij vraagt is stom,
want daar draait het toch niet om.

Erger is dat heel dat gat
zo groot is als een goudviskom!

En ik hoor het je wel denken:
dat ik lieg en fantaseer,

maar ik ben een ruig geval,
geen opgevulde teddybeer.

Onbevreesd, een echte durver,
dapper, sterk en je van het,

absoluut geen zaag of troela
en al helemaal geen trut.



Regels lap ik aan mijn laars,
of iets mag, maakt geen verschil.
Ik denk alleen maar aan mezelf

en doe alles wat IK wil.
Dus al smeek je op je knieën, 

of zou je op je hoofd gaan staan:
afspraken op school of thuis...
daar trek ik me niks van aan!’



‘NOU, DAT IS WAT!’ tiert mijn mama.
‘Wat heb jij een grote mond!
Zoiets wil ik niet meer horen 

– en haal die vingers uit je oren! –
want je maakt het veel te bont!’




