Haast je, Mol!
We zijn heel laat.
An en Beer zijn al lang weg.
De trein komt er zo aan.
Nee, wacht, Tom.
Ik schrijf een brief aan Moes.
Die weet niet dat we op reis gaan.
Dat is toch niet erg, Mol?
En als ze ons dan zoekt?
Ach, kom nu, Mol …
Waar is je tas?
Die staat al op je fiets,Tom.

Spring op mijn fiets, Mol.
We gaan naar An en Beer.
Als een pijl uit een boog.
Hou je goed vast!
Kijk, ze staan bij spoor twee!
Zwaai naar An, Mol!
Dan ziet ze ons.
Hoe doe ik dat, Tom?
Ik vlieg haast uit de bocht.

Oei, dat was krap, Tom.
Waar bleef je zo lang?
Kijk, daar komt de trein al aan.
Stap maar snel in, Beer.
Zit je graag bij het raam?
Ja, leuk, An!
Wat doe ik met mijn tas, An?
Leg die in het rek.
Valt ze dan niet op mijn hoofd?
Nee, dat doet ze heus niet.

Pf! Het lukt me niet, Tom.
Ik krijg mijn tas niet in het rek.
Ze moet naast die van Beer.
Doe jij het voor mij, Tom?
Ha ha, ik dacht dat jij zo sterk was?
Geef die tas maar aan mij, Mol.
Ik klaar dat klusje wel.
Ik gooi die tas gauw het rek in.
Maar … wat is dat?
Zit er een steen in die tas, Mol?

Nee, geen steen.
Ik bracht een koek en een ei mee.
Ik zei het je toch al, Tom.
Mijn tas is echt zwaar.
Dat is best raar.
Want eerst was ze licht.
Ik zweer het je.
Ik weet niet wat er met die tas scheelt.
Ik krijg ze de lucht niet in.

Kaartjes! Kaartjes!
Daar komt een vrouw aan.
Ze heeft een hoedje op.
Ze vraagt de kaartjes van An en Beer.
Ze knipt er een gaatje in.
Heb jij ook een kaartje voor mij? vraagt ze aan Tom.
Tom zweet.
Zijn hoofd ziet rood.
Wat scheelt er, kind? vraagt ze.
Het is die tas, zucht Tom.
Ik krijg ze niet in het rek.
Want ze is te zwaar.

Wat zit er in die tas? vraagt de vrouw.
Ze heft de tas op.
Een koek en een ei, zegt Mol.
Dan zijn die wel erg zwaar, zegt de vrouw.
Je maakt een grapje.
Je maakt me wat wijs, Mol!
Mol schudt van nee.
Maar de vrouw lacht.
Maak de rits van die tas
eens los, zegt ze.

Tom trekt de rits los.
BOE! BOE! klinkt het in de tas.
Er piept een hoofd uit de tas.
Een wit hoofd.
Wit als krijt.
BOE! BOE! roept het weer.
Help, er zit een spook in je tas, gilt An.
Het spook schrikt van An.
Het glipt de tas uit.
De vrouw schrikt zich een hoedje.
Halt spook! Blijf staan! roept ze.
Maar daar heeft het spook geen zin in.
Het rent door de trein.

De vrouw trekt aan de rem.
De rem van de trein.
De trein knarst en piept.
Hij staat stil.
Wat is er aan de hand? roept een man.
Er zit een spook in de trein, schreeuwt de vrouw.
De vrouw rent het spook na.
De man ook.
An, Tom, Mol en Beer gaan ook op zoek.
Ik heb beet! roept de man plots.
Het spook zit klem in de arm van de man.
Dit is geen echt spook, hijgt de man.
Doe dat doek maar van zijn kop.
Dan zien we wie dit spook is.

Oooo … ooo!
Nee, dat is geen spook, gilt An.
Dat zijn Moes de poes en Jaap de haan!
De vrouw kijkt nors naar An.
Ach zo, jij kent dit dier? zegt ze.
Ze tilt Moes de poes bij haar nek in de lucht.
Ja … euh … dat is mijn poes, zegt An stil.
Wist jij dat je poes op de trein zat? vraagt de vrouw.
Nee, echt niet, zegt An.
Is die haan ook van jou? vraagt de man.
Jaap de haan is van buur Bas, zegt Tom.
Wel, wel, wat een gek spook, zegt de vrouw.
Ik zet dat spook uit de trein.
Die staat nu toch stil.

Als Moes gaat, ga ik mee, zegt Mol.
Ik ook, zegt Beer boos.
Ik blijf niet in de trein.
De vrouw kijkt heel kwaad.
Ze wijst naar de deur van de trein.
Ga maar naar huis, zegt ze.
Tom stapt ook uit.
Kom, An, zegt hij met een rood hoofd.
We gaan te voet!

Tom kijkt nors.
Wat een dom plan van je, Moes, gromt hij.
Moes zegt niets.
Ze kijkt sip voor zich uit.
Het is de schuld van Moes niet, zegt Jaap.
Ik wist van Bas dat je naar de zoo ging.
Het leek me wel leuk.
Ik wou de zoo wel eens zien.
Tja, ik ook, zucht Moes.
Toch niet als een spook? vraagt An.
Een spook mag de zoo niet in.
Dat is waar.
Maar een poes ook niet.
En een haan ook niet.
Hier staan we nu, snikt An.
Geen reis met de trein …
Geen dagje in de zoo …

Of toch?
Tom heeft een plan.
Wacht hier op mij, zegt hij.
Ik neem mijn fiets en rijd naar huis.
Wat duurt dat lang!

Kijk, daar is Tom! roept An plots.
Wat heeft hij bij?
Een pruik, een muts, een jurk, een jas en een broek.
Hij zet de pruik op de kop van Moes.
Hier, doe ook die broek en die jas aan, zegt hij.
Op de kop van Jaap zet hij een muts.
Jaap moet ook een jurk aan.

Met die pruik op lijkt Moes wel een kind.
Een kind met een jas en een broek.
Ook Jaap lijkt een klein kindje.
Nu leg ik je in die mand, zegt Tom.
Hij neemt het doek dat ooit een spook was.
Hij legt het op Moes en Jaap.
Nu nog een speen in je mond, Moes.
Ook in jouw bek, Jaap.
Slaap zacht, lacht Tom.
An is fier op Tom.
Wat een knap plan.
Denk je dat het lukt, vraagt Tom?
Ik duim voor je, lacht An.

Daar gaan ze dan:
op reis met de trein …
op weg naar de zoo …
O nee!
Daar komt een man.
Kaartjes! Kaartjes! roept hij.
An houdt haar hart vast.
De man loert in de mand.
Zijn dat je zusjes? vraagt hij aan Tom.
Tom knikt flink.
Wat een schatjes! zegt de man.
Ik kan ze niet zo goed zien.
Mag het doek eens weg?
Nee, dat mag niet, zegt Tom.
Want één zusje slaapt nog.
Dan ga ik maar stil weg, zegt de man.
Je zusjes zijn vast heel blij dat je
naar de zoo gaat.
Moes lacht in de mand.
Als je dat maar weet, spint ze.

