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mol zet een pan op het vuur.
in de pan zit pap.
is de pap al heet?
nee, de pap is nog niet heet.
mol zet het vuur hoog.
is de pap dan heet?
haa, de pap is heet.
de pap is voor aap.
aap is dol op pap.
dat weet mol.
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 haa, mol!
 wat lief.
 ik lig in de zon.
 ik ben suf. 
 ik pak de pap nog wel.
 dag mol!

mol gaat naar aap.
met de pan met pap.
de hut van aap is in een boom.
de boom is hoog.
te hoog voor mol.

 aap! aap!
 hier is je pap.
 het zit in de pan.
 ik zet de pan neer.
 pak je de pan?
 ik ben weer weg.



 mol! mol! 
 de pan is weg. 
 de pan met pap. 
 er is geen pan meer. 
 en ook geen pap.

 hoe kan dat, aap? 
 ik weet dat de pan er was. 
 en er zat pap in de pan. 
 de pap was heet.

 een dief, mol. 
 er is een dief in het bos. 
 kom mee! 
 pak de dief!

mol zit weer in het hol.
mol is dol op het hol.
er is een vuur.

daar is aap.
aap is sip.
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 wat gek, vos.
 ik mis een pan.
 er zat pap in de pan.
 er is een dief!
 maar waar is de dief?
 kom mee!
 pak de dief!

aap en mol gaan het bos in.
daar is vos.

 aap! mol! 
 ik mis sap! 
 het sap was hier in de mok.
 maar de mok is weg. 
 en het sap is weg!


