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Pier zegt voor Mier een versje op: 
Met jou op een wolkje zitten. 
Dat lijkt me reuze f,jn. 
Wil je met me trouwen? 
Dan kan ik altijd bij je zijn! 
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'Oo, Pier! 

Wat een mooi versje!' roept Mier. 

Ze wordt er rood van. 

'Wil je het?' vraagt Pier. 

Mier denkt na. 

Zij heeft geen tijd om ook een versje 

te maken. 
Daar is Mier veel -te druk voor. 

Ze moet werken in haar tuin. 

Maar met Pier trouwen wil ze wel. 

'Ja!' zegt Mier blij. 
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Mier heeft een trouwjurk nodig. 
Ze gaat naar de winkel van Rat. 
Hij verkoopt kleren. 
Mier past een mooie witte jurk. 
Met kant. 
En mouwtjes die poffen. 
'Zo ben je een mooi bruidje!' knikt Pier. 
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Pier koopt een zwarte hoed. 
Want trouwen met een pet ... 
Dat kan niet. 
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Dan gaan ze naar de winkel van Muis. 

Muis yerkoopt dingen van goud en zilver. 

Mier past een gouden trouwring. 

Hij is veel te groot voor haar pootje. 

Maar hij stél:at erg leuk om haar arm. 
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Pier past ook een trouwring. 
Maar hij glijdt van zijn lijf. 
Pier past een kleine ring. 
Au! Die knelt zijn lijf af. 
Hoe moet dat nu? 
'Ik weet wat,' zegt Muis. 
'Ik maak een klein gaatje in je lijf. 
Daar doe ik de ring door. 
Net als een oorbel. 
Dat heet een pier-cing.' 
Pier lacht. 
'Een pier-cing past wel bij mij.' 
Muis pakt een ring die open kan. 
'Au,' roept Pier. 
Muis heeft een gaatje gemaakt. 
Ze steekt de ring erdoor. 
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Pier en Mier geven een groot feest. 
Alle dieren komen. 
Pier heeft veel broers en zussen. 
Ze zijn lekker lui. 
Ze eten veel en drinken veel. 
Mier heeft ook veel broers en zussen. 
Zij dansen en feesten. 
Maar ze helpen ook mee. 
Ze delen eten en drinken uit. 
Want mieren werken graag. 
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Dan wil Pier iets zeggen. 
Alle dieren zijn stil. 
'Lieve Mier,' zegt Pier. 
'Ik wil graag met jou 
op een wolkje zitten. 
Dat lijkt me zo knus. 
Dan geef ik je daar een kus.' 
Mier bloost ervan. 
'Een wolk is veel te hoog,' zegt ze. 
'Hoe komen we daar?' 
'Mus brengt ons erheen,' zegt Pier. 
Hij klimt op de rug van Mus. 
Mier trilt. 
Ze durft niet. 
Ze is bang dat ze zal vallen. 
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Pier lacht. 
'Dom Miertje van me! 

Ik bedoel geen echte wolk! 

Daar zakken we zo doorheen. 

Vertrouw me maar.' 

Nu klimt Mier ook op de rug van Mus. 

Ze gaan niet zo hoog. 

En ook niet zo ver. 

Ze vliegen naar ... 
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... de rug van Schaap. 
Pier en Mier zitten in de wol. 
Schaap loopt zacht op en neer. 

Zo lijkt het alsof ze op een wolkje drijven. 
Pier slaat zijn staart om Mier heen. 
'Wat is het hier knus,' fluistert hij. 

'Nu is het tijd voor een kus!' 


