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- I)e Epeldcnzoeker.

Jazef. \irâs een brar"e jongen, maar
gebrek.

hij had een

Hij liep altijd met de oogen

naar den grond, en
jongens
hem den speldenzoeker.
daarom noernden de

Andere knapen vroegen wel eens spottend
<< Jazeî., telt gîj de straatsteenen of ziet ge of de
:

menschen geen geld verloren hebben? l
En dan hief onze vriend rvel het hoofd omhoog,
maar stilaan zonk het weer en rveldra keek de jongen
gestad.ig na"ar den grond, alsof er de schoonste dingen
te aanschouwen waren.
tr4aar op zekeren dag leerde hij zijlrr gebrek voor
altijri ai.
Jozef ging naai school en, als naai gen-oonte,
bzzag hij -,-",'eer aandachtig het piaveisel.

Daar kwam een schoorsteenr-eger, die zijnen zwarten bezem op den schouder droeg.
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Jozet zag hem natuurlijk niet nacleren,
want hij
had alleen oogen voor d.e steenen.

Pof ! Daar liep
zn'arten borstel.
< Domoor !

hij met zijn voorhoofd tegen den

riep de schoorsteenveger. << I{unt
uit den weg gaan? l
( Ik zag a niet, r antwoordde
de knaap.
Eenige jongens, die op de straat speerden,
en
ook de schoorsteerr"g.r,- schoten
in
eenen luiden
lacir.
ge-niet

rr

Jozef. geleek op en top een neger, u,ant
van den borstel kleefde aan zijnhlofd.

ge uit
.bengeis
- I Komt
spottend.

. -

liet roet.

den Congo? > vroeg een der

( Negertje, negeitje ! > klonk
het van

kanten.

alle

liep rap naar huis. At de rnenschen
zagen
nem
na.
^^!:::
l\{oeder schrok. Ze wist niet, wie
daar zoo rvild
't huis binnenstormd.e, en dacht er
dat een r,voeste,
neger op haar afh'rarn.
--_ ,, Help, heip ! rr riep ze.
-.- <r Moeder, ik ben het ! >

( Jozef., Iozei ! r hernam moeder
cieir toon. r< Wat
_

op verrn,onder_

is er toch met u gebeurd? l
Beschaamd vertelde hij zijn ongeval.
Nu, het
gezicht was gauw gewassclien en
de neger in eenen
blanke veranderd. Voortaan liep onze
vriend. flink
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ïechtop. Bn als zijn hoofd soms naar beneden wilde,.
u'as 't genoeg dat iemand, zei : a Denk aan derr
schoorsteenveger, r om het weer te doen rijzen.
Jozef zocht geen spelden meer.
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