
 
 
In falentynskaart 
 
Troch Riemkje Pitstra 
 
Tomke en Romke binne op besite by buorman 
Piter. 
Buorman wennet net mear neist Tomke. 
Hy wennet yn in grut hûs by oare âlde 
minsken. 
‘Jim kinne my moai helpe’, seit er. 
Op ’e tafel sjogge se in skjirre, in potsje lym, 
kleurd papier, stiften en stickers mei hertsjes. 
‘It is hjoed Falentynsdei’, seit buorman. 
‘Ik meitsje in kaart foar frou Terpstra. 
Wy scrabbelje altyd sa gesellich. 
Ik fyn har hiel leaf.’ 
‘Buorman wol mei har tútsje!’, laket Tomke. 
Buorman krijt in reade kleur. 
‘Dat doar ik net’, seit er gau. 
‘Dêrom meitsje ik in moaie kaart foar har. 
En no oan ’t wurk.’ 
Se knippe en plakke en kleurje en tekenje. 
En dan is de kaart klear. 
‘Geweldich!’, seit buorman Piter bliid. 
‘Wolle jim de kaart nei frou Terpstra bringe? 
Se mei net witte dat de kaart fan my is.’ 
‘Dat is raar’, seit Romke. 
‘Gean mar gau’, seit buorman hastich. 

‘Se wennet op nûmer 33.’ 
Eefkes letter klopje se by nûmer 33 oan. 
Frou Terpstra docht iepen. 
‘Tomke en Romke’, seit se bliid. 
‘Kom der mar gau yn.’ 
Tomke en Romke sjogge nei de tafel. 
Wat leit dêr? 
In grutte kaart fol mei reade hertsjes. 
‘Sssst, net ferklappe’, seit frou Terpstra. 
‘Ik ha in falentynskaart makke foar buorman 
Piter. 
Wy scrabbelje altyd sa gesellich. 
Ik fyn him hiel leaf. Soe hy my ek leaf fine?’ 
‘Ja, hear!’, roppe Tomke en Romke tagelyk. 
‘Sjoch ris wat wy hjir ha? 
In falentynskaart fan buorman Pi… Oeps!’ 
Frou Terpstra sjocht bliid nei de kaart. 
Dan pakt se har kaart foar buorman Piter. 
‘Kom mei, jonges’, seit se dan. 
Buorman Piter sit noch by de tafel. 
‘Betanke foar dyn kaart, Piter’, seit frou 
Terpstra. 
‘Ik ha ek ien foar dy. Omdat ik dy sa leaf fyn.’ 
En dan jout se him samar in dikke tút! 

 


