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Pier gaat naar de tuin. 
Kijk, daar is Mier. 
Pier denkt steeds aan haar. 
Zij is een lief dier! 
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'Dag Mier,' zegt Pier. 
'Speel je mee met mijn bal? 
Kijk, wat ik kan. 
Ik geef hem een knal!' 
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'Ik kan nog veel meer. 

Ik leg de bal op mijn kop. 

Mier, kijk eens goed 

hoe hoog ik hem schop?' 
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Mier kijkt naar Pier. 

'Dat is knap van je, hoor. 

Maar ik heb geen tijd.' 

En Mier werkt weer door. 
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Mier heeft het druk. 
Ze harkt en ze spit. 
Ze vindt mij te slap, denkt Pier. 
Ze wil een man met meer pit. 
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Pier buigt zijn lijf 
met zijn staart naar zijn kop. 

Hij maakt zich breed. 
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En dan vouwt hij zich op. 
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Pier wordt een slak. 

Pier is een zwaan. 
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Pier maakt zich zo rond als de zon. 

En dan wordt hij een maan. 
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Pier doet zijn best. 
Hij is echt niet stijf. 

Pier draait en 
draait ... 

... een knoop 
in zijn lijf. 
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Mier eet wat brood. 
Ze rust uit op een steen. 

Ze vraagt aan de knoop: 

'Waar is Pier nu toch heen?' 
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'Ik ben het,' zegt Pier. 
En dan ziet Mier het pas. 
Ze dacht eerst dat Pier 
een berg touw of zo was. 
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'Help je mee in mijn tuin?' vraagt Mier. 
'Je mag op mijn kar.' 
Dat wil Pier erg graag, 
maar hij zit in de war. 
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'Stil maar,' zegt Mier. 
'Ik los het wel op. 
Doe je staart hier maar door. 
Kom maar hier met je kop!' 
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Pier doet wat Mier zegt. 

Zo komt hij weer vrij. 

'Wat ben je weer lang! 

Echt een Pier!' roept Mier blij. 
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Pier helpt Mier in haar tuin. 
Zo gaat het erg snel. 
'We zijn klaar,' zegt Mier blij. 
'Doen we nu jouw spel?' 
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