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Mier werkt altijd hard. 
Ze zorgt voor haar tuin. 
Ze poetst het huis. 
En ze maakt thee voor Pier. 
Maar vandaag gaan Pier en Mier 
een dagje uit. 
Mier kent een leuk veldje. 
Er staat een boom vol kersen. 
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Pier legt een kleedje neer. 
Hij gaat languit liggen. 
Met een kussen onder zijn hoofd. 
Mier heeft een tas bij zich. 
Ze haalt er broodjes uit. 
En een fles met sap. 
Met een rietje voor Pier. 
'Heerlijk,' zegt Pier. 
Ze eten zich rond. 
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Dan rekt Pier zich uit. 
'Ik ga een dutje doen.' 
Mier ruimt de spullen op. 
Alles gaat weer in haar tas. 
Ze veegt de kruimels van het kleed. 
'Wat doe je toch?' vraagt Pier. 
'Kom ook lekker liggen. 
Rust een beetje uit.' 
Mier probeert het. 
Ze gaat op haar rug liggen. 
Ze kijkt naar de boom met kersen. 
Maar ze kan haar pootjes niet stil 
houden. 
'Ik ga een eindje lopen,' zegt Mier. 
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Mier loopt langs de stam omhoog. 
Dan langs een tak en een steeltje. 
Tot ze bij een kersje is. 
Mier duwt het kersje van de steel. 
Plof, het valt op de grond. 
Ze duwt nog een kers op de grond. 
En nog een. · _ 
Er valt een regen van kersen. 
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Pier schril<t op. 
'Wat doe je nu weer?' vraagt hij. 
'Die kersen zijn voor straks. 
Ik neem ze mee naar huis,' legt Mier uit. 
'Ik maak er sap van. 
En ik bak een taart met kersen. 
Dat lust je toch graag?' 
'Jij werkt veel te hard,' zegt Pier. 
Hij gaapt en doet zijn ogen dicht. 
'Stop met kersen plukken. 
Ik heb er last van.' 
'En jij werkt nooit!' roept Mier boos. 
'Ik werk wel,' zegt Pier. 
'Maar nu niet,' zegt Mier. 
'Wel waar,' zegt Pier. 
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Plof! Mier gooit weer een kers omlaag. 
Hij komt op de kop van Pier. 

'Je liegt, Pier! 
Slapen is geen werken.' 
'En toch werk ik,' zegt Pier. 

'Wat doe je dan?' vraagt Mier. 
Ze kijkt naar Pier. 
Hij heeft geen poten. 

Daarom doet hij haast niets. 

Hij leest soms een boek. 

En hij denkt veel na. 

Of hij speelt met zijn bal. 
Maar nu ligt Pier lui op het kleed. 
Mier kruipt uit de boom. 
'Vertel dan eens,' zegt ze. 
'Hoe werk jij?' 
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Pier wenl<t Mier. 

'Kom eens wat dichterbij. 

Ga lekker liggen. 

Dan zal ik het je zeggen.' 

Mier doet wat Pier zegt . 
• 

Ze rust uit. 

Maar ze kan haar pootjes bijna 

niet stil houden. 

Tot Pier begint te praten: 

'Ik hou van mooi weer, 

van de gele zon, 

en de lucht, zo helder blauw. 

Maar ik hou ook van slecht weer, 

als de lucht zwart is, 

want zwart doet me denken aan jou!' 
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Mier ligt doodstil. 

Er druppelt een ~ra~n l~n~s haar wang. 

'Mier?' vraagt Pier. Hwl Je?' 

Mier droogt haar wang af. 

'Ik huil van geluk, Pier. 

Dat was een mooi vers. 

Nu weet ik hoe jij werkt. 

Je bent een dichter!' 
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