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\lU.j zijn.dcmderdagmiddag ns'a I' het pc ,.anth\?>,Ëlter gelilE:H::st in de bioskoop.
Hst eerste k~Bman er twee pDppentesrs~ BBn en die zei:wij houden een

"mlss varklBzlng,we hebben mis$ werelü miss amst8rdam~mis8 new jark en
miS;3 honger.!"iiss honger hebben IJ!8 vo.» u bewaard hier is z e s en t o en, kwam
er BBn verschrompeld oud vrouwtje mei Ben zwart kleeda(n toen kwam ar op-
eens Bsn men voor op het padium~Hij ~ei:~Bt dosn juliie hier,jullie be-
ginnen zomaar op bladzijde vier van ens verhaal dat gaat ze maar niet en

I toan duwde hij ze weg~Hij uarteloe e,n heel verhanl aver de gouden hoed,
jj waar alles uitkwam wat je wenete~ sn oen werd de hoed g85tolen.~~.en

( de pop wou niet vertellen wie hem gell01en had.Toen stopte die man aie pop
I in de put.Nou en teen ging die man nbit het politiebureau en dia pop bleef

I! \ acb ter in ds put.
I \
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.,. . """------~----------'"----~_._._----~~ ..:;. ._-_.-- -'---- -~---.
~ Donderdag ;,::juli gingen i,ue naar hiS'"t. poopent hea tar in ,j'< It:n~,r',itia~we moéFtëïî",.
~ kt:Jart OV8r één op sGhQolzijn.Want ,dur; zouuen we vertx't\( 'cm. reen ,Jij er.· L,~4..~,

.~ zaten ex: Dok al aen hEllebasl 8.î1da:r8 scholen.Cr waren r'.:,,;<; '.;881 be.I('"nd8f1 bi,·
I Ik 9ing naas t s on j a en Sultan 7..itten~r:v8n L:(ter begon hi.t .•Het gil1g cv ar EW,.
I
J

gouden hilSCiG U.it 06.1. heao kort :~ ~;.iE;5 t ove r sn wat j.:è-wilde '~r~bijf;!;'1~r1aardie
-ne eo WBr-d ge~-t!)j:1:ln ••Îie ~cr.:l.e-l1liii:; sjra •.:1o l!dLi (h;- gUUUdl! LOè'l.'~l~ pep urj:5t wil:Y
hosd gastolan had~Maar hij zai niets.Toan stepte de man ham in een diepe put.

c;s

~~laar h5.J werd :~s!'ed ..uoo r ds dief 9Nu t;;as de rn')~d vé~n hen sdmé:i1p~û.ant a.nae:t:'G ZOU
de pop van oie man lEd).zeygan dat die andsr lEL) de hoed ga~tD18n hud.Ma~r
uiez81fde dag wardun Eu en El nDg b8trapt~M2ür in de hoed 8t~nd 8$O~uat beteKent

I
'·".'l< r ", r·· ,. < i' ..., . l _. .! j.. .,. < . J' ,.. kl.] ~s .JV9l:·nS.l,I.J",),'tenoao was GU:~ OCiKn.u:!;.; \lB.D.CU..!'; ~nan (z uenu.n ~,98...l.CUh~J W8.$Van
iedersen"Dus mn8i:~t ;"ii,t) rflan ook ~tn dË1 .CS.). tfle.dJ:'- hij had fJl' tfpj jt van~Hi,j h€~opt.(; dat:
iedereen voortaan uit dB hD~d mocht tCV8ran~(n taan gingen we weer naar sch001.
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