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Waar is  
mijn fiets?

Johan van Caeneghem
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- 1 -

Saar zit op de fiets.
Ze rijdt naar de markt.

Ze koopt groente en fruit.
Dan fietst ze door de stad.

Af en toe stopt ze.
Dan kijkt ze naar de winkels.

Daarna rijdt ze weer naar huis.
En zet haar fiets in de gang.
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Saar woont alleen.
Ze heeft een vriend. Hij heet 
Arda.

Hij woont in een andere stad.

Arda is taxi-chauffeur.
Saar werkt in een winkel.

Ze zien elkaar in het weekend.
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Saar fietst naar haar werk.
Ze fietst altijd.
Ook als het slecht weer is.

Dat houdt haar fit.

Ze zet haar fiets in het rek.
En ze doet hem op slot.

Dan gaat ze de winkel in.

Saar verkoopt schoenen.
Dat doet ze al twee jaar.

Maar ze wil iets anders doen.
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Saar wil op een kantoor werken.
Daarom volgt ze avondschool.
Drie keer per week.

Dat is zwaar.
Maar Saar wil het echt.

En Arda?
Wil hij ook iets anders?

Dat weet ze niet.
Want daar praat hij niet over.




