
pa-pa beer
de zon schijnt en het waait haast niet.
mol en beer zijn bij de beek.
gr… gr… doet de buik van beer.
het is hoog tijd voor wat voer.

haal de mand maar uit, mol.

beer legt een doek bij de beek.
mol legt er kaas, brood en worst op.
er is ook fruit en koek.

ik kan wel een paard op, zegt beer.
hij graait een worst beet.
dat smaakt! zegt hij met zijn mond vol.

laat ook wat voor mij, zegt mol.
ik wil wat brood en kaas.

het is fijn bij de beek.
mol praat veel en beer eet veel.

gr… gr…

is je buik nog niet vol, beer?

dat is mijn buik niet, mol.
die hond in het lis
gromt naar een ei!

1



foei! laat dat ei met rust, zegt beer.

beer neemt het ei vast.
het is piep-klein.

zou dat ei van een eend zijn? zegt hij.

het lijkt op een ei van een slang, zegt mol.

het is wel raar dat we geen dier zien, zegt beer. 
een dier dat op dit ei past.

het dier kan weg zijn.
of het is dood, zegt mol.

oei! wat erg!
ooit komt er een jong uit dit ei.
wie zorgt er dan voor?

ik weet het niet, beer.
kom, leg het ei maar weer in het lis.

nee, ik laat het ei niet bij die hond.
ik geef het aan mus.
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nee, beer, het spijt me, zegt mus.
mijn nest ligt vol.
het ei kan er niet meer bij.

het ei rilt van de kou, zegt mol.
laat ons naar de beek gaan, beer.
leg het ei weer in het lis.
daar is het warm.

niets van! dit ei blijft bij mij.
ik houd het wel warm.
ik maak een nest, net als mus.
een fijn, warm nest.

broed je dan ook net als mus?

ja, dat doe ik.
ik word pa-pa van dit ei.

ha-ha! dat wil ik zien, zegt mol.
daar ben je veel te jong voor.
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wat vind je van mijn nest, mol?
het ei rilt niet meer van de kou.

tom zal niet blij zijn.
jouw nest is zijn pet.
en dit hier is een sok van an.

mag ik jouw muts nog, mol?
die houdt mijn ei goed warm.

ik denk er niet aan, beer!
die muts is van mij!

dan broed ik op het ei, zegt beer.

jij bent veel te zwaar voor het ei, beer!
het ei is broos en klein.

wil jij het voor me doen, mol?
jij bent niet zo zwaar.

nee, daar heb ik geen zin in.
neem mijn muts dan maar.

4


