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Pier vindt het niet fijn 
• • • om een pier te z1Jn. 

Zijn lijf is te lang 
en zijn kop is erg klein. 
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Pier wil graag sterk zijn. 
Was hij maar een bink. 
Dan vond Mier hem vast 
heel knap en flink. 
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Had Pier maar een tand, 
als die van een haai. 
Dan was hij een vam-pier. 
Nu is hij zo saai.· 
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Was Pier maar een eend. 

Dan vloog hij ver weg. 

Als Pier dat eens kon! 

Boem I Au! Pier heeft pech. 
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Was Pier maar heel rijk. 
Zijn zak vol met geld. 
Dan kocht hij een slee. 
Dan was hij een held. 

6 



Maar Pier heeft een plan. 

Hij legt een kleed in de tuin. 

Hij bakt in de zon. 
Zo wordt hij mooi bruin. 
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Pier droomt van Mier. 
Ze vindt hem heel knap! 
Pier zingt voor haar. 
Mier lacht om zijn grap. 
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De zon is weg. 

Pier rilt en Pier beeft. 

Hij is niet mooi bruin, 

maar zo rood als een kreeft. 
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Zijn ·vel laat los. 
Net als een slang. 
'Help, ik heb pijn! 
Ik ga dood!' roept Pier bang. 
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Mier komt er snel aan. 

Ze smeert zalf op zijn vel. 

'Dat was dom van je, Pier. 

Dat weet je toch wel?' 
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Pier krijgt een nieuw vel. 
Het duurt wel een tijd. 
Maar Mier zorgt voor hem. 
Dus Pier heeft geen spijt! 
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Pier ligt in bed. 
Mier brengt fruit voor hem mee. 
Ze bakt een taart 
en zet een pot thee. 
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Mier leest een boek voor. 
Pier vindt het fijn. 
Hij hoopt dat hij heel, 
heeeel, heeeeeeeel lang ziek zal zijn. 
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Maar Pier voelt zich weer goed. 

Mier geeft hem een zoen. 

Ze gaat naar haar huis, 

want ze moet nog veel doen. 
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Pier voelt aan zijn wang. 
Mier gaf hem een kus! 
Ze deed het heel snel, 
maar zo voelt dat dus! 
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