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Wat moet ik doen?

Toen ik mijn moeder laatst vroeg om een koekje 
zei ze: ‘Nu niet.’ Dan bedoelt ze dus ‘NEE’.
Maar toen ik hetzelfde vroeg aan mijn vader 
zei hij: ‘Een koekje? Ja, neem er maar twee.’

Mijn oma zei laatst dat mijn haar veel te lang is.  
‘Je moet naar de kapper, dat wordt nu heus tijd.’
Maar mijn vriendinnetje vindt het echt onzin: 
‘Niet gaan hoor,’ zegt ze, ‘want dan krijg je spijt!’

En toen een vriendje bij me kwam spelen, 
vroeg hij: ‘Pik jij eens wat snoepjes weg.’
Ik weet dat dat niet mag van mijn moeder 
maar het is zo stom als ik dat zeg. 

Op school vroeg mijn vriendje heel zacht om een antwoord.
Ik fluisterde terug, maar de juf die werd kwaad. 
Moet je nou luisteren naar de juffrouw? 
Of help je je vriendje? Wie geeft mij raad?
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