
Paolo de mol 

Zeg Kareltje, 'k heb honger, ik heb zo'n zin in macaroni 
Want we zijn nu in Italië en het is typisch Italiaans 
En volgens tante Hetty is dat ook zo met spaghetti 
Maar hoe zit het met Paella? Paella is weer typisch Spaans 

O wat weet u veel! zei een kleine mol, kijk dat heb ik met dieren 
Van dieren weet ik alles, van de hoed tot aan de rand 
En dat komt, niet gelogen, door mijn fantastisch goeie ogen 
Zo is uw vriend een nijlpaard en bent u een olifant 

Een olifant? zei Sjonnie, een tikkeltje geschrokken 
Een nijlpaard? zei Kareltje een tikkeltje verbaasd 
Oh nee u bent een paard, en u een eekhoorn met een staart 
Ja, ik heb dierenkennis hoor, ik zit er zelden naast 

Hoewel nu ik wat beter kijk, lijkt u toch meer op een pony 
En als ik heel goed observeer, bent u een krokodil 
Ik weet het niet, zei Kareltje. Ik weet het niet, zei Sjonnie 
Als hij goeie ogen heeft, dan zijn wij een mandril 

Hahaha! riep de kleine mol, laat mij nog één keer kijken 
Want echt ik zie het prima, naar dieren kijken vind ik fijn 
U begint nou toch wel heel erg op een koe te lijken 
En wat een kleine tandjes? Ah, ik zie het: een konijn 

Kareltje en Sjonnie begonnen allebei te lachen 
We zijn moe en hebben honger. Nou dag molletje, tot kijk 
Half uit grap, half uit verveling, zeiden ze: we zijn een Siamese tweeling 



Waarop de kleine mol uitriep: verrek u heeft gelijk! 

Ach natuurlijk, ja ik zie het, u heeft precies dezelfde lengte 
Precies hetzelfde uiterlijk, de ogen en het haar 
En zoals ik net al zag, u heeft precies dezelfde lach 
't Is bijna onvoorstelbaar, maar wat lijkt u op elkaar! 

Ik weet het niet, zei Kareltje. Ik weet het niet, zei Sjonnie 
't Is een lief klein molletje, maar wel een beetje maf 
Zeg lieve kleine mol, het was een grapje, voor de lol 
In het echt ben ik een hamster en mijn vriend is een giraffe 

Ja, nu zie ik het! zei de kleine mol, maar jullie mogen nooit meer liegen 
Oké, en namen afscheid, ze stapten in en reden weg 
De mol keek ze nog even na, volgens mij zie ik ze vliegen 
Wat een wonderlijke dieren, maar wel leuk, wat ik je zeg 


