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Het is zomer en poeh, poeh,
wat is het warm.
Tijd voor een verfrissende duik.
Borre sleept het opblaasbadje
de tuin in en begint te blazen.
Hufffffff! Pufffffff!
Borre wordt er helemaal duizelig van.
Het lijkt wel alsof ik honderd
koprollen heb gedaan, denkt hij.
Hufffffff! Hufferdepufffffff!
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‘Zo, die is opgeblazen,’ hijgt Borre.
Hij pakt de tuinslang, hangt hem
over de rand van het badje en draait
de kraan open.
Pluisdier het huisdier gaat alvast in
het badje liggen.
‘En?’ vraagt Borre. ‘Is het water
lekker koel?’
Pluisdier knikt tevreden.
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‘Wacht,’ zegt Borre dan,
‘ik heb nog wat leuks!’
Hij rent naar binnen en komt even
later weer naar buiten met een
groot, groen, slap, plastic ding.
Hij begint weer te blazen.
Hufffffff! Pufffffff!
Langzaam krijgt het groene ding vorm…
Hufferdepufffffff!
Kijk, het is een opblaaskrokodil!
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Als de krokodil helemaal is
opgeblazen, zegt het beest
opeens: ‘Aah, dat voelt lekker!’
en hij zet een rieten hoedje op.
Borre kijkt verbaasd toe hoe het
beest zichzelf in het badje laat glijden.
‘Ja, dat voelt goed!’ zegt de
opblaaskrokodil als hij in het koele
water ligt. ‘Dat voelt helemaal te
gek gaaf!’
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‘Kom erbij,’ zegt de krokodil
tegen Borre.
Borre trekt z’n kleren uit en klimt
in het zwembadje.
‘Lekker, hè?’ zegt de krokodil.
‘Ja,’ zegt Borre nog steeds een
beetje verbaasd, ‘heel lekker.’
Ze zitten te genieten van de zon en
het koele water.
Dan zegt de krokodil: ‘Weet je wat
helemaal te gek gaaf zou zijn?
Een lekker glaasje limonade!’
‘Dat is een goed idee,’ antwoordt Borre.
‘Ik haal het wel even. Blijf jij maar
hier, want als papa en mama
opeens een krokodil in de
keuken zien, schrikken ze
zich te pletter.’
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Borre klimt uit het zwembadje en
gaat naar binnen om limonade te halen.
De opblaaskrokodil rekt zich eens goed
uit en kijkt dan verlekkerd naar Pluisdier.
‘Mmmmm,’ zegt hij tegen zichzelf.
‘Te gek gaaf, te gek gaaf…’
‘Hier ben ik weer,’ zegt Borre.
In zijn handen heeft hij twee grote
glazen aardbeienlimonade.
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