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ABRAHAM HANS

3. - Van Pleter, d.ie roohr:n rruilde.
Pieter vond in de kas eene oucle pijp van vader.
De krraap s'ilde groot zijn.
( Ik ga rooken, t zei hij bij zich zelven, ( en
dan ztlilen alle menschen naar mij zien..l
Stillekens nam hij rvattabak uit vaders pot en rnet
eenige stekskens sloop hij de straat op.
\Ileldra dampte hij als een oude zeeman. Hoe fi.er
stapte liij op ell neer ! Hij blies cLe rnolken uit zijne
pijo, zoo hoog ze vliegen wilden.
< Dat is u'el pleizierig, rr dacht hij, u ik zal het
dikwijls
doen. 't Is ook drvaas, dat kinderen niet
mogell rooken. Ik kan het zoo goed als vader. r
< Manneke, wilt ge ziek u'orden? r zei eene
vrotl\i'.
< Ziek u'orden I , herhaalde Pieter op sLlottenclen toon. < Gii zoudt ziek rvorden, moest ge oijpen
rooken, maar kerels a1s ik niet. rr
En rnet opgeheven hoofd rvandelde hij verder.
<r Jarnmer, dat ik niet n-at tabak bij mij gesto-
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ken heb, dan kon ik straks nog eens stoppen. Maar
'k zal er wat vragen aan den een of ander. Ieder ziet
nu toch, dat ik rooken kan. l
Maar o \vee, welk een raar gevoei kr,vam over hem !
En zijn hoofd begon zeer te doen. De huizen schenen
te draaien endelantaarns,
en de karren, en de menschen, en alles rond hem
r,varrelde.

Zijne maag leek overvol.
Toen ging anze held
achter een hoekje, op een
pleintje; hij kreeg het er

schrikkelijk benauwd

en
daar deed... neen,

rvat hij
ik durf het niet vertellen
De pijp lag a1 lang op
!

den grond, die leeliike, ver-

raderlijke pijp

!

En de groote

Pieter
stapte naar huis en zei tot
moeder :

-- rr 'k Ben ziek ! l
u Ziek, rr riep moeder verschrikt, < \,vat scheelt
er aan?
ge ziet bleek, ga gauw naar bed.. Waar
Ja,

doet het zeer?

>'

Vad.er kwam er ook bij. Hij had a1 gezien, dat er
iemand aan zijnen tabakspot geweest was, want de
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blaadjes lagen er rond en, als vader eene pijp stopte,
deecl hij dat altijd zonder morsen. Nu begreep hij,
\saarom zijnzoontje ziek was.
eens de waar< wat

Spreek
heid, Pieter, t, zei hij,
hebt ge gedaan? l
t<

-_ (

Gerookt, vader, > zei
de knaap verlegen.
'- ( Ah, zoo, gerookt ! \Me1,
de groote kerel heeft gerookt
en nL1 zit ttrj daar bleek en

ziek. Ik moet u niet meer
straffen voor ulve ongehoorzaamheid; de pijp heeft dat

zelf gedaan. Ganu rnaar gauw
naar bed ! l

')

)

t.

Pieter was ïv'eer spoedig
beter, rnaar hij wilde van de
pijp niet meer weten. la, kinderen,
rooken, dan straft de pijp zelve u

!

a1s

ge wilt
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