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De sinne skynt en it reint. 
Wa spartelet dêr sa moai? 
Dat is Lara, it dolfyntsje. 
Se sjocht omheech.
“De reinbôge!” ropt se út. 
“Ik spring deryn en dan swim ik yn de kleuren! 
Dat sil ik dwaan!”
Lara springt en springt, mar de kleuren binne te heech. 
It slagget net.
“Myn freontsjes kinne it fêst wol,” kwetteret Lara.
Dêr komt al ien oan.  
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“Hoi Reno, witsto hoe’t je by de reinbôge komme kinne? 
Ik wol dêr sa graach yn.”
“Dat is fierste heech. 
Sil ik dy leare om hiel djip te dûken?” 
“Binne dêr by de boaiem ek kleuren?” freget Lara. 
“Dat sjochst fansels. 
Kom mar!”
Sierlik springe se yn de golven fan de see. 
Plûms!
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Se geane djipper en djipper ûnder wetter. 
Dêr is de boaiem. 
Lara en Reno swimme ticht by de midden fan de ierde.
Wat is it dêr stil... en read! 
As de ûndergeande sinne, sa read!
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Se geane werom. Hee, wat is dat? 
Wa hat him dêr ferstoppe? 
“Piba!” 
O, it is Nora dy’t dêr achter in wetterplant sit!
“Nora, kinsto yn de reinbôge komme?” freget Lara. 
“Nee, dy is fierste heech. 
Mar ik kin wol spultsjes betinke. 
Hiel spannend. 
Dogge jim ek mei?” 
Oerenlang dogge se ûnderwetterferstopperke en 
ûnderwettertikkerke. 
Bluppy, do bist ’m! 
Se ferjitte de reinbôge.


