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Heks Babien

Bas en Babien zijn verkleed.
Nu mogen ze op stap.
Bas is een monster.
Hij draagt een zwart pak van papa
en een masker van pompoen.
Aan zijn voeten zit een ketting.
Die heeft hij van Babien.
Het ziet er eng uit.



Babien is een heks.
Op haar hoofd staat een hoge hoed.
Hij is zwart met gele sterren.
Babien heeft ook een zwarte pruik.
Haar nagels en lippen zijn donker.
Bas vindt het stom.
Heksen bestaan niet.
Monsters wel.
Dat weet toch iedereen?



Samen op stap

Bas en Babien gaan zingen voor snoep.
Ze mogen alleen in hun eigen straat.
Niet verder.
Dat hebben ze beloofd aan mama.
Ze stappen naar de buren.
Bas belt aan.
De buurvrouw maakt de deur open.
‘Een monster en een heks,’ roept ze.
En ze rilt.
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Net alsof ze bang is.
Bas en Babien lachen.
Dan zingen ze enge liedjes.
Aan het eind houden ze hun tas omhoog.
Ze krijgen heel veel snoep.
Waw!
Meteen propt Bas snoepjes in zijn mond.
Babien ook.
Dan gaan ze verder.
Weer bellen ze aan.
Weer zingen ze een lied.
En weer krijgen ze snoep.



Het einde van de straat

Bas en Babien gaan de hele straat door.
Huis na huis.
Tot er geen huizen meer zijn.
Het is al laat.
Bas heeft er genoeg van.
Hij wil naar huis.
Bas is moe.
Van het vele zingen 
en het vele snoepen.
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Van de ketting aan zijn voeten
en de pompoen op zijn hoofd.
Bas doet zijn masker af.
‘Het weegt zo veel,’ zegt hij.
Babien lacht.
‘Het stinkt nog ook,’ zegt ze.
‘Wie wil dat nou op zijn kop?’
Bas bromt.
Babien lacht hem uit.
Dat doet ze vaak.
Hij vindt het niet leuk.
Hij draait zich om en stapt weg.


