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- 1 -

Het is vier uur ’s nachts.
De wekker gaat. 
Arda wordt wakker.

Het is nog heel vroeg.
Maar Arda moet werken.

Arda is taxi-chauffeur.
Dat is hij al zes jaar.

‘Wil je geen ander werk?’
Dat vraagt Saar altijd.

Arda weet het niet.
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Saar is de vriendin van Arda.
Ze woont in een andere stad.
Ze zien elkaar in het weekend.

Ze kennen elkaar een half jaar.

Saar werkt in een winkel.
Ze verkoopt schoenen.

Maar ze wil iets anders doen.
Daarom volgt ze avondschool.
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Avondschool. Daar ben ik te moe 
voor, denkt Arda.

Van deze job wordt hij ook moe.
Maar hij heeft niets anders.

Hij rijdt in zijn auto naar het 
werk.
Daar stapt hij in zijn taxi.

Hij rijdt naar het station.
Daar zijn altijd klanten.
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Het is nog donker.
Arda geeuwt.
Hij drinkt koffie.

Hij heeft ook zin in een sigaret.
Maar hij wil stoppen.
Want Saar vindt roken vies.

Saar is sportief.
Ze fietst graag.

‘Jij moet ook een fiets kopen’, 
zegt ze vaak.
‘Dan kunnen we samen fietsen.’
‘Misschien’, zegt Arda dan.




