


Mikke staat voor het raam.
Ze wacht op tante. 
Die komt vanmiddag.
Ze komt theedrinken bij mama.
Tante brengt altijd taartjes mee.
Dat is leuk.
Die wil Mikke wel.
Maar ze brengt ook drie dikke 
klapzoenen mee.
Dat is niet leuk.
Die wil Mikke niet.

o nee, 
straks krijg ik een zoen.



Daar komt tante al aan.
Ze is bijna bij de voordeur.
Mikkes buik kriebelt als ze aan tantes 
dikke klapzoenen denkt.
‘Gatsie, klapzoenen,’ 
piept ineens een stem.
Onder Mikkes bed komt een 
dwerg vandaan.
‘Wie ben jij?’ vraagt Mikke verbaasd.
Ze heeft de dwerg nooit eerder gezien.
‘Ik ben Wartel en ik ben boos op 
alle kusjes en zoenen.’
Veel tijd om verder te praten 
hebben ze niet.
Daar gaat de deurbel al.

daar is een dwerg.



‘Ik weet een manier om van alle 
zoenen en kusjes af te komen,’ 
fluistert Wartel zachtjes.
‘Ook van dikke klapzoenen?’
Wartel knikt.
‘Hoe dan?’
‘Door de deksel op de grote 
kusjespot te doen,’ 
antwoordt Wartel.
‘Kan dat snel?’ vraagt Mikke.
Want daar komt tante de trap al op.
‘Ik doe mijn best,’ 
zegt Wartel en hij verdwijnt.

de dwerg weet wel wat.



Langzaam gaat Mikkes 
slaapkamerdeur open.
Tantes lippen lijken dikker en 
roder dan ooit. 
Van de zenuwen doet Mikke 
haar ogen stijf dicht. 
Mikke voelt tantes adem 
vlak bij haar gezicht. 
Ieder moment kunnen de lippen 
van tante haar wangen raken.

daar is ze dan.



Maar er gebeurt niets. 
Tante knijpt alleen zachtjes 
in Mikkes wangen.
‘Ooo, wat ben je weer gegroeid. Kom 
snel mee naar beneden, ik heb lekkere 
taartjes meegenomen,’ zegt tante.
Oef, dat was op het nippertje.
Opgelucht haalt Mikke adem en 
ze doet haar ogen weer open.
‘Dank je wel,’ 
roept Mikke zachtjes naar Wartel.
Blij huppelt ze naar beneden, 
naar de lekkere taartjes.
Als tante even later weer weggaat, 
geeft ze Mikke alleen een aai 
over haar hoofd. 

maar er komt geen zoen.



‘s Avonds komt mama nog 
even bij Mikke langs.
Ze geeft altijd een nachtzoen.
Maar vanavond zegt mama 
alleen gedag.
‘En mijn nachtzoen dan?’ 
vraagt Mikke.
‘Vandaag niet,’ antwoordt mama.
Dan krijg ik er morgenavond 
vast twee, denkt Mikke.
Maar ook de volgende dag en alle 
dagen daarna krijgt Mikke geen 
kusjes en geen zoenen.

in bed krijgt ze ook 
geen zoen meer.



Mikke vindt het maar saai zonder 
al die kusjes en zoenen.
Zelfs de dikke klapzoenen 
van tante mist ze.
Ze wil ze terug, maar hoe?
Wartel is vast nog steeds boos 
op alle kusjes en zoenen.
Maar misschien mist hij ze ook wel, 
bedenkt Mikke.
‘Wartel, ben je daar?’ 
fluistert Mikke.
Mopperend komt Wartel 
tevoorschijn.

ze roept de dwerg.
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