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mik en saar 
 

 

 

 

 

 

 

 

dit zijn mik en saar. 

mik is zes jaar en saar is vijf. 

mik heeft bruin haar. 

en saar is blond met een staart. 

mik en saar zijn een goed paar. 

waar saar is, daar is mik. 

en waar mik is, daar is saar. 

het huis van mik staat in de bos-laan. 

hij woont daar met zijn pap. 

mik heeft geen mam. 

die is er al lang niet meer. 

saar woont ook in de bos-laan. 

mik is de buur van saar. 

en saar is de buur van mik. 

saar woont in een huis met haar mam. 

ze heeft geen pap. 

saar en mam zijn dus met twee. 

op een dag heeft mik een plan. 

jij hebt een mam saar, en geen pap. 

en ik heb een pap, en geen mam. 

waarom zijn mijn pap en jouw mam geen stel? 

dat zeg je goed mik, zegt saar. 

maar wat gaan wij daar aan doen? 

wacht maar, zegt mik. 

ik schrijf een brief. 

de pa van mik heet piet. 

mik schrijft een brief voor hem. 
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lieve piet, 

jij bent zo lief als het maar kan zijn. 

vind jij mij ook lief? 

kom dan om drie uur naar het plein. 

kus, an 

mik legt de brief bij de deur. 

zo dat pap hem snel vindt. 

de mam van saar heet an. 

mik schrijft ook een brief voor haar. 

lieve an, 

ik hou van jou met heel mijn hart. 

houd jij ook van mij? 

kom dan om drie uur naar het plein. 

liefs, piet 

saar legt de brief op de kast. 

dan vindt mam hem vast gauw. 

dan gaan mik en saar naar school. 

mik zit in groep drie en saar in groep twee.  

mik let niet goed op in de les. 

en saar kijkt maar naar de klok. 

nu is de school uit. 

mik en saar gaan naar het plein. 

mik wacht en saar kijkt. 

en saar wacht en mik kijkt. 

daar komt de pap van mik. 

hij staat op het plein en kijkt om zich heen. 

bij zich heeft hij een roos. 

en ook de mam van roos komt er aan. 

ze heeft haar mooiste jurk aan. 

en haar mond is rood. 

hoi piet, zegt de mam van roos. 

dank je voor de brief. 

hoi an, zegt de pap van mik. 

nee, dank jij voor de brief. 

de mam van roos zegt dat zij geen brief schreef. 

en de pap van mik zegt het ook. 

dan zien ze mik en roos bij het plein staan. 

mik, roept pap piet.  

roos, roept mam an. 

kom eens hier. 

foei, foei, foei. 

wat zijn mik en roos stout. 

mik liegt tegen zijn pap. 

en roos houdt haar mam voor de gek. 

maar mik en roos zijn ook lief. 

ze zijn lief voor pap en mam. 

en pap en mam zijn ook lief voor elkaar. 

 

mik en roos en mam en pap zijn nog steeds in de bos-laan. 

maar nu met vier in een huis. 

want pap en mam zijn nu een paar.

 


