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Gij hebt mij eene vraag te doen ! zei Contreras zegevierènd

If.eizer Karel.
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- Iloolt gi"i, mijne heeren ? sprak hij bevend.

De ridders l<ni[<ten.

- Die hoorn !... Kent gii clien klanh ?

zlierde ziin lichaam tusschen hemel en. aarde

- FIel, is clo nloorn van ilen keizer, graat.

- Ja, hij is hel ! Gincls r.an den boschhant .kwarn hei

g:eluid... Ilijne hee,r'en lolgt mij, r,r'ant de hoorn blies het

sleùrrn,, de lieizer is in gevaar !
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Dikwijls- vroegen hem tle mensch,en , '

-_ Hoe kunt gij hè,t uithouden, Toontje ?

- I{el ik vind het eon uitgelezen post.

-Zoo!
- Goecl eten, goecl drinli.nn en op den hoop toe nog muzicl;

den heelen dag.

- 
..1 a, rnaar die muzieii !

- Dai is' liefhebber'ij, zei 'Iloorrtjt. Beth is 't braafste rienir:jr

van de r/ereld, maarl ,e spreelit een la.r,l o| ha.al eigen.

Als lleth wil zeggen "Toontje, breng diern erltmel eens rlaùr

t|a lieul<en" tlan gebruikt zij daar'r'ool andere r"ritdmkkirrqcrr rrL:

lvii, zooals : I'I:ollrpe vlegel, ziet ge niet uit ulve or-rocrt I \Tat

docrt tlic, c.rnrncr \ier r. Zlit ge te lui om de handerr uit rle

Ik heb alles op de strâat gesmeten
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krijgen terrvijl, gij groote jannen, er op ziet te betalen watriie
arme beesùen eten, maar zelf uw balg volvreet en volzuitt met

de fijuste en duursle wijnen.
De reiziger. stond verbluft.'llat -was clat voor €or ontvangst ?

'loonije lachte in .zijn vuisrt.

\rolgens de taa.l van Bettri zou de vreemdeling op schltte-

re]1de ma'nier

on'fbreken.

D,e luiter,
hoogha,rtig :

- Vrouw, ik weusch voortÂùilr verschoond te, blijven va,n

elli uwer opmerkingen elr verlang stiptelijk mijl bevelc'n lc:

zien nakomsn. Itret is hier. een aispanning on gij staat terr

bbdiend worcien, en zijn paard zou het aan niets

eerst uit zijn l.ood geslagetr, spraih nu lialm ell
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