In een piepkleine winkel, hier gewoon in ons land,
op een rekje met speelgoed, ligt een bal in een mand.
Hij wil graag naar buiten en kijkt in het rond,
klimt over de rand en springt, hop, op de grond.
Snel stuitert hij verder tot boven de mat
en hobbelt naar buiten door het luik van de kat.

de bal gaat uit de mand.

Daar huppelt hij vrolijk door lanen en straten.
Hij komt over wegen met hobbels en gaten.
Hij rolt door een park en een groot, donker bos,
rust heel even uit op een boomstam met mos.

hij rust uit op een stam.

Ineens valt zijn oog op een klein hoopje zand.
Het wordt langzaam groot, wat is dáár aan de hand?
De bal kijkt verbaasd, want er komt iemand uit:
het is een zwart beest met een zeer spitse snuit.
‘Hallo,’ klinkt een piepstem, ‘hallo, ik ben Mol.
Ik leg hier wat zand neer, het is binnen te vol.
Beneden daar woon ik aan het eind van de gang
in een beeldschone woning, erg breed en erg lang.
Wil je soms kijken? Kom gerust met me mee.’
‘Heel graag,’ zegt de bal, ‘een fantastisch idee.’

de bal mag mee naar
het huis van mol.

Mol duikt in het gat, piept dan: ‘Dag hoor, ik ga!
Ik zie je beneden, spring mij achterna.’
De bal doet precies zoals Mol heeft gedaan,
maar kan na een poosje niet verder meer gaan.
Hij roept naar zijn vriendje, een beetje verlegen:
‘Zeg Mol, ik zit vast, ik kan niet meer bewegen.
Deze gang is te smal voor een bal zoals ik.
Ik pas er niet door, ik ben veel te dik.’

hij is te dik voor de gang.

De mol klimt naar boven en komt bij de bal.
Hij duwt met twee pootjes, dan opeens, met een knal
vliegt de bal uit de zandhoop, heel hoog in de lucht.
‘Bedankt Mol, tot ziens!’ zwaait de bal en hij zucht.

mol geeft een duw.
de bal vliegt de lucht in.

Nét als de bal naar beneden wil gaan,
komt achter de wolken een vogel vandaan.
Hij gaat naar de bal toe en roept vliegensvlug:
‘Mag ik jou iets vragen, of moet je weer terug?
Ik ben Pelikaan en ik vlieg naar de zee.
Als jij tijd en zin hebt, kom dan met me mee.’
‘Dat lijkt me gezellig,’ zegt de bal met een lach.
‘Vandaag is voor mij een bijzondere dag.
Eerst lag ik heel stil en alleen in een rek.
Nu vlieg ik ineens in een vogel zijn bek!’

wil je met mij mee?

Ze kletsen en lachen, maar een paar uurtjes later
kijkt de bal naar beneden en gilt: ‘Ik zie water!’
‘Dat klopt,’ zegt de vogel. ‘Ik ga direct landen.
Dan duik ik in zee want ik voel de zon branden.
Wees nu maar niet bang om misschien te verdrinken.
Jij blijft altijd drijven, een bal kan niet zinken!’
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ze zijn bij de zee.

