Bedankt
Voor mijn vriend Pekka, dank je voor de rode kleur
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Het oude poortje dat naar de tuin leidde, zat op slot.
Kleine Sisu gluurde door een spleet nieuwsgierig naar binnen.
Wat als ik door deze spleet naar binnen zou kunnen?
Ik zou nergens aankomen, alleen maar een beetje rondkijken.
Sisu’s neus trilde van opwinding. Dit rook naar avontuur!
Behendig glipte ze door het poortje naar binnen.

Sisu kwam in een overwoekerde tuin.
Ze zag een pad dat naar een groot huis liep.
De wind ruiste door het gras.
Voor Sisu doken grote borden op,
waar ze verbaasd naar keek. Vreemde borden …
Wie zou ze gemaakt hebben? vroeg Sisu zich af.
Misschien woont hier wel een kunstenaar.
‘Opmerkelijk,’ vond Sisu bij het eerste bord.
‘Speciaal,’ snoof ze bij het tweede bord.
‘Interessant,’ mompelde ze bij het derde bord.
Zonder het te merken kwam Sisu
steeds dichter bij het huis.
Het begon te regenen.
Sisu ging schuilen in de portiek en klopte aan.

Het geklop weerklonk in het huis.
Molli schrok van het ongewone geluid.
In zijn dierenherinneringen kwam geen geklop voor.
Wat nou? O, lieve help! Wat is dit toch?
Molli stond verbaasd in het midden van de kamer.
Klop,

,

, hoorde hij opnieuw.

‘Is daar iemand?’ riep Sisu krachtig vanachter de deur.
‘Doe open! Ik ben het, kleine Sisu!’
Molli was er helemaal beduusd van.
Iemand achter de deur? Zoiets was nog nooit gebeurd!
Molli stond stijf van de zenuwen.

Voorzichtig deed Molli de deur op een kier.
Hij keek streng, dat leek hem veiliger.
‘Hey, woon jij hier? Ik hoop dat ik niet stoor,
maar ik dacht …’ kletste Sisu voor de deur.
Verder kwam ze niet, want Molli onderbrak haar boos:
‘Of je stoort? Ja, je stoort! Je stoort me in een …
onbelangrijke gewichtige taak! En kun je niet lezen?
Op het bord staat PRIVÉDOMEIN. Welnu, ik ben erg privé!’
Heel chagrijnig sloeg Molli de deur weer dicht.
Hij hoorde niet dat kleine Sisu zachtjes zei:
‘Nee, ik kan niet lezen …’

