
Asmaé zit op het strand. Haar bips voelt koud, maar het zand dat tussen haar 
vingers glijdt is lekker warm. 

‘Kijk mama, wat een mooie!’ 

Triomfantelijk houdt Asmaé een schelp in de lucht.

Maar mama kijkt niet.  

Ze luistert niet. 

Ze houdt haar oor tegen haar mobiel. Ze luistert naar een verre stem. 

Asmaé verveelt zich blauw.

Zo blauw als de lucht boven de zee. 

Zo blauw als het diepe water ver achter de golven. 

Zo blauw als haar rubberen laarzen in het zand.

‘De zee is saai,’ zucht Asmaé.

De stem van mama achtervolgt Asmaé op het strand. De witte golven dragen haar 
woorden verder. Ze surfen dieper in de zee totdat ze zinken in de horizon.  

Asmaé zoekt naar aangespoelde woorden. Ze knijpt haar ogen tot spleetjes en 
speurt over het strand. Tot aan de vuurtoren en dan weer terug. 

Er is niets te zien.

Plots breekt een geluid het ritmisch geruis van de zee. 

Waf! Waf! waf!
Het geblaf verschuilt zich achter een enorme rots. 

Asmaé kruipt op handen en voeten ernaartoe. Ze ziet een wit staartje kwispelen in 
de lucht. 



En dan een klein hondje dat snuffelt tussen de rotsen. 

Maar het hondje kijkt niet. 

Het luistert niet. 

Het graaft met zijn pootjes in het zand. 

Asmaé grabbelt nu ook in een klein kreekje. Het water voelt lauw en ruikt naar 
zout. 

Er beweegt iets in het water. 

Asmaé ziet nog net hoe de pootjes van een snelle krab verdwijnen tussen een 
spleet. 

Ze schrikt.

Ze gilt. 

En stoot haar been tegen een rots. 

Aaaaaaaaauuuuu!!!!

Nu kijkt het hondje op en loopt kwispelend naar haar toe.

Asmaé streelt het kleine hondje. Het snuffelt aan haar been en likt Asmaé’s 
verveling weg.  

‘Wil jij met me spelen?’ roept Asmaé blij. 

Het hondje rent over het strand. Asmaé loopt hem achterna. 

Hij heeft al een geultje gegraven als Asmaé naast het hondje op het zand neerzakt. 

Dan graaft ze ijverig mee. 



Hij graaft, zij graaft, 

de geul wordt een gat.

Hij graaft, zij graaft, 

Het gat wordt een kuil.

Hij graaft, zij graaft, 

de kuil wordt een boot.

Nieuwsgierig komen de golven dichterbij. 

Ze sluipen stilletjes. 

Ze rollen rustig. 

Ze strekken en rekken zich uit en dan …

… stroomt de put vol water!


