mol is in de tuin.
hij heeft zin in iets leuks.
doe je mee, beer?
ik keer me om.
ik kijk niet meer.
ik tel luid tot tien.
dan loop jij weg.
ik roep: tien!
en dan zoek ik jou.

dat lijkt me leuk, zegt beer.
ik doe met je mee.
mooi zo! zegt mol.
hij gaat naar de boom.
mol telt: 1, 2, 3 …
beer rent de tuin in.
tien! roept mol.
ik kom, beer!
ik ga op zoek naar jou!

mol loopt door de tuin.
zit beer in een boom?
zit beer in het hok?
of is beer bij de muur?
nee, daar is beer niet te zien.
beer hoest.
mol hoort hem.
ha, nu weet ik het! roept mol.
jij ligt in het …

nu is het jouw beurt, zegt beer.
ik ga naar de boom.
daar tel ik tot tien.
haast je, mol.
want ik tel rap.
mol rent weg.
tien! roept beer al.
mol kijkt boos naar beer.
dat is vals, zegt hij.
zo rap raak ik nooit weg.
beer zegt:
maak je niet boos, mol.
het was maar een mop.
ik tel nog eens tot tien.

nu is mol wel weg.
waar is hij heen?
beer zoekt in de tuin.
zit je op een tak, mol?
zit je bij de bank?
of lig je in je hol?
waar ben je, mol?
ik zie je niet.
ik geef het op, zegt beer.

beer zit op de bank.
wie komt daar het huis uit?
dat is … mol!
wat doe jij in huis, mol?
ik zoek je in de tuin.
nu is beer boos.
jij bent ook vals, zegt hij.

dit is niet leuk meer, zegt beer.
ik doe niet meer mee.
toe nou, beer, zegt mol.
ik ga wel naar de boom.
ren jij maar weg.
je mag in de tuin.
je mag ook in huis.
je mag waar je maar wilt.
doe je nu weer mee?
beer is niet meer boos.
hij roept:
zoek me dan, als je kan …

mol is in de tuin.
hij ziet beer niet.
niet op het pad.
niet bij de muur.
ook niet bij de bank.
ik weet waar je bent, roept mol.
je bent in huis!
mol gaat het huis in.
daar is moes de poes.
ik zoek beer, zegt mol.
zag jij hem soms, moes?
nee, zegt moes.
help je me? zegt mol.
zoek je met me mee?
dat wil moes best.

moes kijkt in de kast.
mol zoekt bij de deur.
moes zoekt in de hal.
mol kijkt in de vaas.
zie je hem? vraagt mol.
geen beer te zien, zegt moes.
daar komt an.
wat doe je? zegt ze.
ik zoek beer, zegt mol.
met de hulp van moes.
dat is leuk, zegt an.
help je ook mee, an? zegt mol.
nee, mol.
dat kan ik niet.
ik moet van ma de was doen.

waar kan beer nu zijn?
mol weet het niet meer.
ik ga weer de tuin in, zegt hij.
moes gaat mee met mol.
daar is jaap de haan.
zag jij beer soms? zegt moes.
ik ben hier net, zegt jaap.
maar als je wilt, zoek ik mee.
doe maar, zegt mol.
want ik geef het op.
is beer zo ver weg?
ik weet het! zegt moes.
hij kan bij de beek zijn!

bij de beek mag niet, zegt mol.
beer mag in huis.
en hij mag in de tuin.
je kent beer, zegt moes.
hij doet wat hij zelf wil.
dat is waar, zegt mol.
op naar de beek!
zie je iets, jaap?
zie je beer bij de beek?
zit hij in het riet?
nee, beer is hier niet.

ik ben bang, zegt mol.
bang dat er iets is met beer.
zit hij in een put?
zit hij vast?
ik vind dit niet leuk meer.
ik wil beer zien.
kom, we gaan naar an.
zij weet vast al meer.
mol, moes en jaap gaan naar huis.
an doet de was.
ze kijkt raar op.
ben je nog op zoek? zegt ze.

wees maar niet bang, mol.
beer komt wel uit.
hij heeft vast lol.
lol dat je hem niet ziet.
weet je wat?
ik doe de was.
ik hang ze aan de lijn.
dan help ik je.
ik zoek mee naar beer.
zo ver kan hij niet zijn.

an gaat met de was in de tuin.
ze heeft een mand vol.
help je me, tom? zegt an.
de was is veel werk.
tom doet een sok aan de lijn.
de sok is nat.
an neemt een doek.
dan nog een rok.

o! roept an.
kijk wie in de mand zit!
het is beer!
wat is beer nat!
nat van top tot teen.
kijk eens, mol!
kijk eens wie hier zit!
mol kijkt in de mand.
daar zat je dus, beer!

je zat in de was! zegt mol.
je kan zo niet in huis, zegt tom.
je bent veel te nat, beer.
ik doe je aan de lijn.
dat is leuk, zegt mol.
ik tel tot tien, beer.
nu kan je niet meer weg.
ik weet nu waar je bent.
en ik hoef niet meer bang te zijn.

