Toen de mier en de eekhoorn op een keer door het bos wandelden stuitten zij op een zwart muurtje, dwars
over de weg. Dat muurtje hoorde daar niet te staan.
Zij duwden tegen het muurtje, maar het gaf niet mee.
‘We kunnen eromheen lopen,’ zei de eekhoorn.
Maar om de een of andere reden vond de mier dat niet eerlijk. Hij nam een aanloop en probeerde in één
keer boven op het muurtje te komen. Hij haalde het bijna, maar het muurtje was glad en hij gleed naar
beneden.
‘Au,’ zei hij. De eekhoorn schudde zijn hoofd.
‘Geef me eens een zetje,’ zei de mier.
De eekhoorn tilde de mier op zodat hij boven op zijn hoofd kon staan.
‘Ik ben er bijna!’ riep de mier.
‘Ja?’ riep de eekhoorn die niet makkelijk stond.
De mier sprong op, maar weer kwam hij iets te kort. Hij viel boven op de eekhoorn en samen vielen zij op
de grond.
‘We zouden eromheen kunnen lopen…’ stelde de eekhoorn opnieuw voor.
‘Daar is het nu te laat voor,’ zei de mier. ‘Dan hadden we dat meteen moeten doen.’
De eekhoorn ging op de grond zitten. Maar de mier pakte een tak van de iep die daar stond. Hij bond de
tak om zijn middel, liep zo ver mogelijk naar achteren en liet zich toen omhoog zwiepen. Met een zware
dreun kwam hij tegen de bovenkant van het muurtje aan, en gleed naar beneden.
‘Het scheelde niets!’ riep hij opgewonden.
‘Ik loop eromheen,’ zei de eekhoorn.
‘Geen sprake van,’ zei de mier. Hij sprong overeind en hield de eekhoorn tegen.
‘Dat zou zonde zijn,’ zei hij.
De eekhoorn ging weer zitten. De mier had inmiddels talrijke bulten en schrammen op zijn rug en zijn
benen, maar hij ging weer druk aan het werk. Hij timmerde een ladder van takken en doornen. Het was
geen mooie ladder, en hij was ook niet stevig, en toen de mier boven op de ladder stond en zijn voet al op het
muurtje wilde zetten brak de ladder en viel de mier tussen de gebroken takken en doornen naar beneden.
Hij lag daar bedolven onder de resten van zijn ladder, maar niet voor lang, want hij sprong overeind en kon
de eekhoorn nog net bij zijn staart grijpen voordat hij om het muurtje heen was gelopen.
‘O nee,’ zei de mier. ‘Dat nooit.’
Later die middag probeerde de mier nog een keer met volle vaart door het muurtje heen te lopen, en van
twee boomstammen maakte hij nog een soort wip die hem over het muurtje heen moest werpen.
Tegen de avond gingen zij naar huis. De mier leunde zwaar op de schouder van de eekhoorn. Hij vertelde
dat hij die avond wel een manier zou vinden. Hij had thuis nog een boek met honderd manieren om over
muurtjes te komen of anders zou hij zelf wel iets verzinnen.
‘Morgen lach ik om dat muurtje,’ zei hij. ‘Let maar op, eekhoorn!’
Maar de eekhoorn lette niet meer op en zeulde hem naar zijn huis, niet ver van het midden van het bos.
Athlete - If I found out
Out of energy
I don't know what to do with myself
Made it eventually
And now I resting on the very last breath
All I needed was this one
To get me back on my way
It wasn't long before I realised
There was no time to waste
There was soul all around me
Everybody let go
It wasn't long before we realised
There was no time to waste
Like I'm 11 again
I was the highest kid in the world
Reached a point with no end
Just looking out so I can take it all in
All I needed was this one
To get me back on my way

It wasn't long before I realised
There was no time to waste
There was soul all around me
Everybody let go
It wasn't long before we realised
There was no time to waste
All I needed was this one
To get me back on my way
It wasn't long before I realised
There was no time to waste
Ooooooh Soul (repeat)
I thank you for soul
No point unless you got soul
This world has got to have soul
Looking round for your soul
Diggin down to your soul
I found out you got soul
Holding out all your soul
Lifting up all your soul
I thank you for soul

