Hei ho! Hei ho! Hei ho!
Wat zing je, Mol?
Is het feest?
Ja, Moes.
Voor mij is het feest.
Ik voel me goed.
Weet je wat ik mag doen?
Ik mag de zee op.
Buur Bas gaf me zijn boot.
Vaar maar, Mol, zei hij.

O ja?
Waar ga je dan heen, Mol?
Bas zegt dat hij een land kent.
Een land dat je ziet
als je ver weg op zee bent.
In dat land ligt een schat.
Een kist vol geld.
Die schat haal ik op.
Buur Bas mag er een deel van.

Ik word rijk, Moes!
Ik zie het zo voor me:
ik word een heer
met een boot en een huis.
Een kast van een huis!
Een duur ding vol geld en goud.
Dan ga ik hier weg.
Weg bij An en Tom en Beer.

Oei, zou je dat wel doen?
Hier is het ook leuk en mooi.
An en Tom zijn tof.
Ik wil je geld niet, Mol.
Ik hoef niet rijk te zijn.
Maar op die boot van je
wil ik best wel mee.
Denk je dat het kan, Mol?
Kan er veel volk op de boot?

Vast wel, Moes.
Kom maar met me mee.
Wat hulp komt van pas op de boot.
En weet je wat?
Haal er An en Tom bij.
En ook Beer, Sus, Mus en Jaap.
Hoe meer volk, hoe meer lol.
Ik loop naar buur Bas.
Ik zeg het hem.

Vind je dat wel goed, Mol?
Denk eens na.
Het is jouw schat.
Het is jouw geld en dat van Bas.
Deel je de schat dan met ons?
Nee, Moes, dat doe ik niet.
Je mag mee op de boot.
Maar ik ben de baas.
De baas op de boot.
De baas van de schat.
Wie meegaat, wordt niet rijk.

Kom maar aan boord, Beer.
Of durf je niet?
Zet je pet op, Tom!
Op de boot kan er veel wind zijn.
Kijk, ik heb mijn hoed op.
Lees maar wat erop staat: baas Mol.
Op de boot zeg ik wat je moet doen.
Gooi het touw los, Beer.
Hou het roer vast, Tom.
Kijk uit op de zee, Jaap en Mus.
Wijs ons de weg, Sus de vis.
Poets het dek, Moes.
En jij, An … kook ons maar wat.
Ja, baas Mol!

De zon zakt diep in de zee.
Daar komt de maan al.
Woe! Woe!
De wind waait wild.
De zee is niet kalm.
Ze is woest.
De boot gaat heen en weer,
op en neer,
golf op en af.
Wat is er aan de hand, Mol?
Je lijkt pips.
Ik voel me ziek.
Mijn maag draait.

Zie je al iets, Sus?
Zie je land?
Zijn we al bij de schat?
Ik zie niets, baas Mol.
De zee is te ruw.
Het land is te ver.
Ik kan niet meer.
Ik ben heel, heel moe.
De zee maakt me bang.
Ik voel me niet goed in mijn vel.
Ik ga naar huis, baas Mol.

Nee, Sus!
Laat me hier niet op zee.
O … kijk nu!
Daar komt een golf,
hoog als een muur,
wit en woest.
Ze komt op de boot af.
Help! Help ons!

Baas Mol, wat doen we nu?
Baas Mol, waar ben je?
Zie je dat niet?
Hij is ziek.
Hij ligt op zijn bed in de boot.
Wat een baas!
Au … au …
Mijn hoofd tolt.
Waar ben ik?
Ik wil naar huis, zegt Mol.
Voor geen geld
wil ik die schat nog zien.
Vaar me naar huis …
Mijn huis is mijn schat.

Buur Bas, hier is je boot.
Ik wil er niet meer op.
Ik ga nooit meer op zee.
Wat was ik ziek, Bas!
De zee is te wild.
Ik heb de schat niet mee naar huis.
Geen geld voor mij.
Maar ook niet voor jou.
O … Mol.
Was jij op zoek naar die schat?
Dat was maar een mop van mij.
Haha! wist je dat niet?

