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IN SUKELADEPYT 
"Sint-Piter, Sint-Piter", ropt Swarte Pyt. 
"Wat is der oan Pyt", freget Sint. 
"Sjoch, dêr komt de post oan. Hy hot in brief yn 'e hôn en komt nei Cs to." 
"Helje dy brief mar gau op Pyt, wy sille ns sjen fan wa't dy komt." 
"Miskien is de brief wol foor my", tinkt Pyt. 
Hy draaft hurd nei de brievebus. Hy wol graach lôze wat der op 'e slCif stiet. 
Stiet der Pyt, of is it Sint Piter? 
Eins kin Swarte Pyt net sa goed lêze. Pipernuten bakke, dat kin er folie beffer. 
Dêrom kin er der net sa bést Citkomme foor wo't de brief is. 
"Hjir is er al Sint-Piter", seit er, as er yn 'e keamer komt. 
"No, dat is in grutte skif hear. Wat stiet der op Pyt, wa moot him iepen meitsje?" 
Pyt sjocht noch mar ns goed. 
"Eh 	 eh 	 seit er. 
"Ho, ho, ho, ho", loket Sint-Piter, "ik wol bôst leauwe, datsto dat net sjen kinste. Do host de brief 
op 'e kop. Lit my mar ns 	  
Wat skammet Swarte Pyt him no. Hoe koe er ek sa dom wêze? 
Sint-Plter lêst foor: "Der stiet op foor Sint-Piter en Swarte Pyt, Madrid, Spanje." 
"Hoi", ropt Pyt, "hy is dus ek foor my. Mei ik him iepen meitsje?" 
"Ja hear, dat mei." 
Pyt skuort bliid de sitf iepen en hy jout de brief oan de Sint. 
Dy lêst: "Leave Sint-Piter en Swarte Pyt, 
t is al wer febrewaris. Komme jim ek wer by ûs yn skoalle om Sint-Piter syn jierdei te fieren? Dêr 
ho wy sa'n sin oan! 
De groeten fan de bern ût Grou. 
Sint-Piter loket. 
"In aardige brief", seit er, "mor eins hoege se ûs dat net te freegjen. Fansels geone wy krekt as 
oare jierren wer nei Grou mei myn jierdei. Wat seisto Pyt?" 
"Jawis, jawis, Sint-Piter", seit Pyt, "ik wol ek wer graach mei. Kin dat?" 
F01 ferwachting sjocht er nei de Sint. 
"Kinsto noch wol op 'e dakken fan Grou komme?" seit dy. 
"Jawis wol, sjoch mor, ik bin noch sa linich!" 
En Pyt begjint troch de keamer te springen en te hippen. 
"Rêstich mar, oors krigest noch in ûngelok foardat wy op reis binne. En wy moatte ek noch in hiel 
soad dingen regelje, net?" bromt Sint-Piter. 
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Dat is sa Pyt sil earst mar ns sjen, wêr't it snobbersboek is. Hy sil noch wol wat klear meitsje moaffe, 
foardat se op reis geane. 
"Wêr is dat boek no", tinkt Pyt, "ik kin der net sûnder. Dêr stiet yn hoe't ik kikkerts en mûzen meitsje 
moat. En sûkerbisten. Wêr soe ik it dochs liffen ha?" 
Hy tinkt sa goed nel, dat syn swarte snLt der hast wyt fan wurdt. 
Ynienen ropt er: "Ik wit it, it leit noch yn 't fabryk," 
Hy draaft der hurd hinne en ja hear. By de riermasine leit it snobbersguodboek. Wat is Pyt bliid. 
Hy siket it resept op fan mûzen en kikkerts en dan giet er daliks mar oan it wurk. Hy docht in sek 
f01 sûker en wat wetter yn de riermasine en set dy aan, Yn in oare panne makket er de sûkelade 
klear. Wat docht er syn bêst! 

De oare deis moot Pyt de kikkerts en mûzen ynpakke yn moaie papierkes. Ynienen tinkt er: "Eins 
mocht ik sels ek wol sa'n lekkere mûs. Ik maat se altyd mar klearmeitsje en ynpakke. 
Sik ik ien 	 11 

Hy sjocht om him hinne. Sint-Piter wol it fêst net lije. Mar hy hat der sa'n 
sin aan. Hy rint al nei de tafel ta dêr't de mûzen lizze 	 
Mar nee, hy docht it net. Hy hat wat oars betocht. Hy sil in hiele grutte 
sûkeladeleffer foor himsels meitsje. Hy docht in protte sûkeladepoeier 
en molke yn de riermasine en lit dy in hiel skoft draaie. Krekt as dat klear 
is, ropt Sint-Piter him. 
"Pyt, wy moatte ite, komsto ek?" 
Pyt set de riermasine (it en rint hurd nel de keuken. 
Al gau sitte se te iten. Se prate oer de reis nei Grou. Noch mar in pear 
nachten en dan moaffe se al op 'e baat. 
"Hasto alles al klear Pyt", freget Sint-Piter, "kinne wy foar alle bern wat lekkers meinimme?" 
"Ik maat noch al wat meitsje Sint-Piter." 
"Dan dochst dat moarn mar", seit Sint-Piter, "do moatst no earst mar net te let op bêd. Do krijst 
noch sokke drokke dagen." 
Dat dacht Swarte Pyt. Mar hy hat noch al wat oars yn 't sin. Hy wol syn lekkere grutte letter 
klearmeitsje en dat mei Sint-Piter net witte. 
Dêrom slûpt er nei in skoftke wer fan 't bôd ôf. Hiel stil rint er by de trep del en nei 't fabryk. 
Akkebakkes, wat is it dêr tsjuster. Mei de hannen foor him Cit sil Swarte Pyt nei it ljochtknopke ta 
rinne. Mar wat is dat? Hy rint tsjin wat aan. Au! Wat dacht dat sear. En der falt ek wat om. 
Wat is dat no? 
Pyt is yn it tsjuster tsjin de riermasine oanrûn. Dy is omfallen. Alle lekkere sûkelade rint der Cit. Op 
'e grÛn en 	op Swarte Pyt. Wat wurdt dy kjel. Hy grypt om him hinne om him fêstte hôlden. 
Mar der is neat. Swarte Pyt falt om. Midden yn de sûkelade. Hy begjint te razen" 
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"Help, help", ropt er. 
Dat heart Sint-Piter. 
"Wat is dat no", tinkt er, "der ropt len om help." 
Hy rint de kant Ct dêr't it geraas weikomt. 
By it snobbersguodfabryk dacht er de daar iepen en it Ijocht aan. En 
wat sjacht er dêr op 'e grûn lizzen? In hiele grutte sûkeiadepappe. Mar 
dan in pappe, dy't raast. 
"Ha, ha, ha, ha", loket Sint-Piter, "wat is dit in grutte poppe. Dy sil ik aan 
it leafste berntsje fan Grau jaan. Dat sil der wol bilid mei wêze." 
Mar Swarte Pyt is net bliid. Hy slacht mei syn earms en ropt: "Nee Sint-Piter, dat kin net, ik bin t." 
Na maat Sint-Piter noch mear laitsje. 
"Da bist na in sûkeiadepyt. Mar hoe komt dit allegearre?" 
No maat Swarte Pyt wal fertelle oer de grutte sûkeladeleffer, dy't er foor himsels meitsje wae. 
Wat skammet er him 	 
Sint-Piter is fansels wal in bytsje luik. 
"Saks haechsto dochs net stikem te dwaan! En dan yn 'e nacht 	Da kinst my dachs wal 
freegje, asto wat lekkers ha walste. Dit falt my fan dy ôf Pyt." 
Wat sjocht Swarte Pyt no raar. Der rinne in pear triennen oer de sûkeladewangen. 
"Ik sil it naait wer dwaan hear", seit er, "binne ja dan net luik mear?" 
Sint-Piter moat al wer laitsje. It liket ek sa môl. Dy sûkeladepyt mei de triennen oer de wangen. 
"Do moatst na earst mar gau Onder de dûs", seit er, "asta goed skjin biste, maatte wy fannacht 
lekker sliepe. En dan sille wy moarn tegearre neisjen wat der mei maat, as wy nel de bern yn Grau 
geane. Ofpraat?" 
Swarte Pyt is bilid. Sint-Piter is net luik mear en hy kin gelakkich al mei nei Grou, 
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HEARKE WOL NEI'T SIRKUS 
Wisten jim wol, dat Sint-Piter yn Spanje ek in hynder hat? Dat hynder hjit fan Hearke. Hy giet altyd 
mei nei Grou. Dat dacht Sint-Piter, omdat er dan in reservehynder hat. As it Grouster hynder dan 
slik is, kin Hearke ynfalle. 
Tinke jim, dat Hearke it mooi fynt om nei Grou te gean? 
Dat wie oant no ta wol sa. Hearke hie altyd nacht aan in reiske mei de baat. As Sint-Piter en 
Swarte Pyt alles klear hiene, dan gang Hearke fleurich mei. Mar dit jier is it hiel aars. Witte jim wat 
Hearke betacht hot? Hy wol net wer mei. Ferline jier is er op reis hiel mislik wurden. Doe waaide 
t sa Ôfgryslike hurd, de baat skammele hielendal hinne en wer. En dêr koe Hearke net oer. Hy 
wie seesiik, En dêrom wol er no yn Spanje bliuwe. 
In wike faardat se nei Grou sille, komt Swarte Pyt yn de stôl ton Hearke. Mar wat is dat? De stôl 
is leech. Hearke is der net. Hurd draaft itfeintsje nei Sint-Piterta en fertelt t him. Sint-Piter kin it host 
net Ieouwe. Mar as er it sels ek sjoen hat, seit er: "Dit is net sa mooi Pyt. Hearke maat der al wer 
komme. Witsta wat, wy sette it yn de krante. Miskien fine se Hearke dan wal." 
Dat dogge se. Se sette yn 'e krante. 

US HYNDER IS FUORT. 
Hy is brCin mei swarte moannen. Hy hat in 

lange sturt en brune eagen. Hy is hiel 
leaf en hjit fan Hearke. Wolle jim him 

sa gau mooglik werom bringe by 
SINT-PITER YN MADRID? 

Mor wêr wie Hearke? 
Dy wie al in hiel ein fuart. Hy rûn mar en rûn mar. Op it lôst kaam er by in grutte stêd en by dy stêd 
stie in hiele grutte tinte. In sirkustinte. 
"Dêr gean ik hinne", tocht Heorke, "dêr kinne se fêst noch wol in hynder brûke." 
Hy rûn nei de stôl, dêr't de oore hynders ynstiene. Hy slaech mei de poot op 'e daar en wachte. 
Nei in skoftke die in oor hynder de daar iepen. 
"Wat moatsta hjir sa let?" 



8 

Hearke ferfelde syn ferhaal. 
"Ik wol by jim yn it sirkus bliuwe", sei er, doe't er ûtferteld wie. 
It oare hynder sei, dat er wol yn 'e stôl sliepe mocht. 
"Moarnier moatte wy al betiid oon it wurk. Dan moaffe wy Cis keunsten oefenje." 
Hearke seach ferbaasd op. 
"Keunsten oefenje", rôp er, "keunsten? Dêr ho ik gjin nocht oon. Ik wol allinnich mooi fersierd 
wurde. Mei tûffen op 'e holle en beltsjes en sa. Oefenje is neat foor my." 
De oare hynders skodden mei de hollen. 
"Sa'n eigenwiis hynder", tochten se, "dêr ho wy yn it sirkus gun ferlet fan." 
De oore moorns koom de boos fan de hynders al betiid yn 'e stâl, Hy seach it nije hynder stean 
en wie al wat ferboasd. 
"Ik miene, dotsto oare wike pos komme soest", sei er. 
Mor hy naam Heorke al mei. Dy moost allegeor nije keunsten leare. De oore hynders koene dy 
al. En Hearke hie der hielendol gun nocht oon 	 
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Mar wat diene Swarte Pyt en Sint-Piter yn dy tijd? Se hearden hielendal neat op It stikje yn 'e 
krante. Dôrom fregen en sochten se sels oeral. Mar net ien hie Hearke sjoen. 
Op It lêst kaam Swarte Pyt ek by de sirkustinte lôns. 
"Hjir is Hearke fansels net", tocht er. Mar hy seach dochs mar even troch in kierke. En wat seach 
er? 
In hynder, dat krekt op Hearke like, Hy stie tusken de oare hynders. Mar hy die alles ferkeard. Hy 
moast hieltyd alles oerdwaan. 
Swarte Pyt seach nochris goed nel dat domme hynder. 
It wie dochs krekt Hearke hear! 
Op it lêst tocht er: "Ik moot der mar hinne". 
Hy stapte nei de baas fan de hynders ta en soe him fertelle oer Hearke. 
Mar wat wie dat? 
Ynienen seach Hearke Swarte Pyt. 
Hy makke in grutte sprong en draafde nei Swarte Pyt ta. Hy gong hiel stijf tsjin him oanstean. Doe 
hoegde Swarte Pyt net lens folie mear te sizzen. 
De baaswoe him daliks ieauwe en Hearke mocht daliks mei nei hûs. 
Wat wie Sint-Piter blild, doe't er Hearke seach, 
In pear dagen letter gongen Sint-Piter en Swarte Pyt op reis nei Grou. Hearke wie ek wer oan 
board. Gelokkich krigen se dit kear net wer stoarmwaar!! 



10 



11 

SAN UNDOGENSKE SWARTE PYT 
Sint-Piter en Swarte Pyt binne mei de boot ûnderweis nel Grou, Sint-Pitersit by de tafel yn de kajût. 
Hy lôst yn it grutte tsjokke boek. Hy wol graach witte, wat de Grouster bern dien ha yn it ôfrûne 
jier. Sa no en dan folie syn eagen ticht. Hy is wurch. It wie ek sa drok de lêste dagen. En Sint-Piter 
is al tige ôld no? 
Swarte Pyt sit der ek by. Hy sjocht wol, dat Sint-Piter hast yn 'e sliep falt. 
Hy pakt him de steek fan de holle en seit: "Jou jo mar even del baas," 
Dat docht Sint-Piter. 
En wat docht Swarte Pyt? Jout dy him ek del? Nee hear, hy betinkt wat. Hy sjocht de mooie 
reade steek lizzen. Hy tinkt: "Soe dy steek my wol passe? Soe dy my ek moai stean?" 
Hy nimt de steek mei Cit de keamer. 
Op it dek fan de boat is net ien te sjen. Yn in hoekje set Pyt syn baret ôf en de reade steek op. 
Wat fielt er him no deffich! 
Mei grutte stappen rint er oer it dek. Krekt oft er Sint-Piter is. Yn 'e gong hinget in spegel. Dêr rint 
Pyt hinne. Hy besjocht himsels yn de spegel. Mar it liket krekt oft der in oare man stiet. 
"Del menear", seit Pyt tsjin dy man, "geane jo nei Grou ta? Ha jo pakjes foar alle bern?" 
De man seit fansels neat werom. 
"Wat binne jo in nuvere menear. Jo lykje op Sint-Piter, mar dy hot in oor gesicht. In wyt gesicht 
mei wyt hier en in burd." 
De man seit wer neat fansels, 
Dan hat Pyt syn nocht fan de spegel. Hy giet wer op it dek en rint hinne en wer. 
De linten fan de steek wapperje sa mooi achter him oan. By de reling ton de boot bûcht Pyt 
foaroer. No kin er himsels wer sjen. Yn it wetfer. Wat is er dochs mooi! 
Mor wat is dat? 
Ynienen komt der in pûster wyn en 	dy blaast de steek fan Pyt syn holle. Mei in swaai 
fljocht er yn it weffer. Wat sjocht Pyt no mâl. Wat moot er dwaan? Hy besiket om de steek te 
pakken, mar hy kin der fansels lang net by. Wat sil Sint-Piter sizze, as er aanst wekker wurdt? 
O jee, dêr is 't al sa. Sint-Piter is wekker. 
Hy ropt: "Pyt, Pyt, wêr bisto?" 
Gau draaft Pyt der hinne. 
Sint-Piter is yn de keamer oan 't sykjen. 
"Wêr is myn steek jong, ik kin him mar net fine. Hy hot dochs gjin poatsjes krige wol?" 
"Ja Sint-Piter", fli3stert Swarte Pyt. 
"Wat seisto", freget Sint-Piter. 
"De steek hot poatsjes krige Sint-Piter. Myn poatsjes." 
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"Wat bedoelsto dêr no mei?" 
"Ik bie de steek even liend. Ik woe sjen oft er my ek maal stie," 
"Na dat sil wal prachtich like ha, Mar na wal ik him wer op ha. Dus helje him mar gau." 
"Dat kin net Sint-Piter." 
"Hoe sa dan net?" 
"Eh 	 eh 	de steek wae swimme." 
"Wat seista dêr? Gekkepraat. Helje de steek op. Gau!" 
"It is wier Sint-Piter, de steek is yn It wetter waaid." 
"Smaarge aap fan injange. Hie dat dan daliks sein. Wy moatte weram. De steek apfiskje. Daliks!" 
Sint-Piter giet nel de kaptein fan de baat. Hy fertelt him alles. En dan farre se al gau weram. 
Nel in skoft sjagge se de steek yn It wetter dabberjen. 
Mar hoe krije se dat ding der Cit? 
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Dêr hot Swarte Pyt wat op betocht. Hy hellet de staf fan Sint-Piter. Miskien kin hy no betfer by de 
steek, Mar dat giet net sa maklik hear, Swarfe Pyt kin de steek hast net fange. Hy stiet in hiel skoft 
te fiskjen. en kear hot er de steek oan de staf, mar hy falt der wer ôf. 
Sint-Piter en de kaptein steane der by te sjen. 
Do moatst sels mar yn t weffer dûke, seit de kaptein. 

Dêr moot Pyt net oan tinke. Yn dat iiskâlde wetter dûke? Brrrrr 	 
Hy dacht no noch folie mear syn bêst. En ja hear, op it lêst hot er de steek wer te pakken. 
Hiel foarsichtich hellet Pyt de angelstaf yn. Wat is de steek wiet! It weffer rint der (it. Se seffe him 
ticht by de kachel te droegjen. 
Eins moast ik no dyn baret mar op ha, seit Sint-Piter. 
Mar Swarfe Pyt kin wol aan Sint-Piter syn gesicht sjen, dat dat mar in grapke is, 
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HOE MOAT IT NO? 
Sa'tjim allegear wol wufte komt Sint-Piter host altyd mei de baat aan yn Grou. Mar it is ek wolris 
bard, dat der ijs yn de sleaften lei. Dan koe Sint-Piter net mei de baat kamme. Sil ik ns fentelle hoe 't 
t op in kear gie? 

Sint-Piter en Swarte Pyt siffe op 'e baat, dy't ûnderweis is nei Grau. 
"Brrrrr 	, wat is it kâld net Pyt", seit Sint-Piter. 
"Ja Sint-Piter, ik bibberje der fan", loket Pyt, "en de waarman fan de radio seit, dat it noch 
trochfrieze sil. Dat is net sa bêst, hè Sint-Piter." 
"Nee, dat is net bêst. Wy moafte noch mar even rôstich ôfwachtsje. Wy maafte al nei Grau 
fansels." 
En dan geane Sint-Piter en Swarte Pyt op bêd. 
Midden yn 'e nacht wurdt Swarte Pyt wekker. Hy hearde in hurde klap. Wat kin dat na wêze? 
Hy giet fan 't bêd ôf en wol ta it rCit Citsjen. Mar dat kin hielendal net. Der steane allegear 
iisblommen op. Pyt dacht syn tonge tsjin de blommen aan. 
Dan rane se in bytsje. 
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Mar ynienen is der wer in hurde klap. Swarte Pyt falt der fan om. Hy rôlet oer de flier. 
"Wat is dit no dochs foar rare boel", mompelt Pyt, "der koe wol wat mei de boot wêze," 
Hy skarrelt wer omheech nel it rotsje. Hy kin krekt troch it gat sje sjen, dat er mei de tonge makke 
hat. En dan sjocht er it al. It hiele kanaal leit f01 iis. It hat hjir fansels al folie langer ferzen. De boat 
kin net troch it iis komme. It giet hiel stadich. 
"0, dit komt net goed", tinkt Pyt, "ik maat Sint-Piter warskôgje." 
As er by de keamer fan Sint-Piter komt, stiet de kaptein fan it skip ek al foar de daar. Tegearre 
geane se de keamer fan Sint-Pyter yn. De kaptein fertelt: "It liket net bêst Sint-Piter. It is allegear 
iis. Wy kinne sa net fierder. 
Wy moaffe oan wôl, oars giet de baat stikken," 
"Wy wolle net sinke hear, kaptein", seit Swarte Pyt. "It weffer is fierstente kôld foar Sint-Piter." 
Dêr maat Sint-Piter om laitsje. 
"Foar dysels is it ek te kâld, net Pyt?" 
Dan giet hy fierder tsjin de kaptein: "Wy moatfe hjir fannacht mar lizzen bliuwe. 
It kin fansels net te lang duorje, oars komme wy net op tiid yn Grou." 

De oare moarns seit Sint-Piter tsjin syn feintsje: "Do hast it grif wol sjoen, wy kinne sa net fierder 
farre. Hasto al betocht, hoe't wy na yn Grou komme moatte?" Swarte Pyt tinkt hiel djip nei. Dan 
ropt er ynienen: "Ja, ik ha it al!" 
"Fertel op", seit Sint-Piter bliid. 
"Wy geane op redens." 
"Op redens? Hoe komst dêr no by! Ik kin dochs net op redens nel Grou ta. Dat is fierstente fier 
en do kinst ommers net lens ride. En hoe kinne wy de pakjes dan meinimme?" 
Sint-Piter stiet der by de skodholjen. 
Wat sjocht Swarte Pyt môl. Hy hie dochs sa'n goed plan betocht. Hy tinkt wer in skoff nei. 
"No wit ik it", raast er ynienen. 
"Raas net sa, ik kin wol doof wurde fan dy. Fertel op, wat hast na ûffûn." 
"As Sint-Piter noris op in slide siffen giet, dan lûk ik de slide nei Grou." 
Swarte Pyt maat der sels om laitsje, sa'n mooi plan fynt er it. 
"Och domme Pyt, dat kin ommers ek net. Ik kin dochs net op in slydsje sitte." 
No, dat hat Pyt sels ek al yn 'e gaten. Mar hy wol sa graach helpe. 
Ynienen seit Sint-Piter: "Do hast my wol op in idee brocht Pyt. Ik moot net op in gewoane slide, 
mar op in hiele grutte. Op in belslide. Dan hoechsto my ek net te lûken. Dat maat it hynder 
dwaan." 
Dat liket Swarte Pyt noch folie maaier ta. "Dan kin ik ek wol yn de slide Sint-Piter", seit er. 
Sint-Piter bepraat it plan mei de kaptein fan de baat. En even letter giet dy fan baard om Grou 
op te beljen. 
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Soe alles no dochs noch op tijd yn oarder komme? 
Ja hear, de oare moarns hiel betlid heart Swarte Pyt allegear beltsjes tinkeljen. En as er op It dek 
is, sjocht er in prachtige beislide oankommen. It hynder rint der foar. Mei twa fleurige tûffen op 
'e holle. 
Dêr is Sint-Piter ek al. Tegearre rinne se nei de slide ta. Swarte Pyt laadt de pakjes achter op 'e 
slide en de grutte sek mei pipernuten. Dan stappe Sint-Piter en Swarte Pyt yn en ride se mei 
kûgelsfead nel Grou. Dêr steane op 'e kade de bern fan alle skoallen al te wachtsjen. Mei de 
heiten en memmen en pakes en beppes en omkes en muoikes. En fansels mei Apollo. 
"Wy binne noch krekt op tiid", seit Sint-Piter tsjin syn feintsje, "It hie net bêst west, as it hjoed net 
trochgong wie." 
Swarte Pyt tinkt der krekt sa oer. 
"Gelokkich mar, dat ik sa'n goed plan betocht hie", seit er. En hy knypeaget tsjin Sint-Piter. 
Dêr moatte se allebeide hiel slim om laitsje. 
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SWARTE PYT WOL RIDEN LEARE 

Swarte Pyt sjocht op in middei 
	

Pyt oan 't lûken en oan 't skuorren. 
bern reedriden op 't Nijdjip. 	 Op it lêst sit It nel 't sin. 
Hy tinkt: "Dat wol ik ek leare 

	 "Sa", tinkt er, "dat ha ik rêden. 
en ik kin't fêst yn in wip." 

	
't Liket ek net lens sa min." 

Jûns, as alle berntsjes sliepe 
	 No oerein en gau besykje. 

siket Pyt twa redens ût. 	 Dêr docht er de earste stap. 
Dêrmei rint er nei 't Nijdjip ta. 	 Plof! Dêr leit er op 'e poepert. 
Sjoch, sa laket er, dy gCit. 	 Pofferjappy, wat in klap! 

Op 'e wôl sjocht er in plankje. 	 Pyt wrot om der wei te kommen. 
Dêr giet er op sitfen 	 en 

	 Hy tinkt: "Wie'k mar by de wôl." 
sil de redens ûnderbine. 	 It moantsje moat der al om laitsje. 
Mar al gau sit er te sjen  

	
't Swarte feintsje sjocht sa môl! 

Hjir in haklear, dêr in fiter  
	

Nei in skoffke: Hup, dêr stiet er. 
Hoe krijt hy dy dingen oan? 

	
Pyt tinkt: "Ik besykje 't wer. 

Fan 'e middel by dy berntsjes 
	

As dy bern it samar kinne 
like It sa deagewoan. 	 wol ik It ek leare, hear," 
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Hiel foarsichtich 't earste stapke, 
dan de oare foet der by 	 
Noch in streekje 	soe it slagje? 
Plof, dër leit er op 'e nij, 

Noch wol er de moed net opjaan. 
Hûnderf kearen giet it mis. 
't Mantsje kin mar net begripe, 
dat dit sa'n dreech putsje is. 

Op it iêst kin hy net langer. 
Hy is wurch, hy wol net mear. 
Hy hat sokke kôlde hannen 
en syn fuotfen dogge sear 	 

Dêr komt krekt in man oanfytsen. 
Sil oan 't wurk, by Halbertsma. 
Hy sjocht it swarfe feintsje sitfen 
en hy ropt him fleurich ta: 
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"Wat no, Swarfe Pyt op redens? 
	

Mar as hy begjint te lûken 
Sa betiid, komt dat wol goed?" 

	 ropt er al hiel gau: 'Vol stom! 
Pyt seit: "Ik woe 't riden leare, 	 Sa silst nooit it riden leare, 
mar dat wol net slagje hjoed. 	 dyn redens siffe ferkeard om!" 

Soene jo my helpe wolle? 
'k Krij dy redens mar net ou. 
Beide fiters yn 'e tizen 
en myn hannen binne blau. 

'k Wie de hiele nacht oan 't learen, 
mar ik krige it net klear. 
'k Bin wol hûndert kearen fallen 
en no kin ik echt net mear." 

Fansels wol de man Pyt helpe. 
Hy seit: "Jou mar op dyn foet. 
Ik ha no noch waarme hannen 
en dan komt it samar goed." 
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WA SIT VN DE POPPEKAST 
Jan en Tineke binne op 'e beukerskoalle. 
Hjoed moatte se mei alle bern nei it boarterslokaal. Dat is op oare dagen net sa. Dan giet elk 
nei syn eigen lokaal. Mar hjoed moatte se Sint-Piterferskers oefenje. 
Dat giet mar bôst. 
Nei in skoftsje komme de juffen mei de poppekast yn it lokaal. 
"Ha fijn, poppekast", roppe de bern, 
It gerdyntsje fan de poppekast giet in lyts eintsje iepen. Wat sit der yn? 
Jan Klaassen? 
Nee hear, mis! 
Katrijn dan? 
Nee hear, wer mis. 
Yn de poppekast sit 	  Swarte Pyt. 
Wat roze de bern as se it swarte feintsje sjogge. 
Swarte Pyt fertelt fansels allegear grapkes. De bern sjonge ek in pear ferskes foar him. 
Dan moat Pyt wer fuort. Hy moat noch nei de oare skoailen ta. 
Mar earst seit er noch: "Fan 'e middei om fiif oere meie jim allegear in klomp of in skoech 
ynleverje by de bank. Dy skuon kinne jim dan letter wer opsykje yn de etalaazjes fan de winkels 
en miskien sit der dan wol in pakje yn." 
De bern klappe yn 'e hannen, sa moai fine se it. 

As Jan en Tineke letter nei hûs ta rinne, prate se dêr fansels ek oer. 
"Giesto der hinne", freget Jan. 
"As is mem it lije wol, dan al. Ik ha der sin oan", seit Tineke. 
"Dan sjoch ik dy dêr wol", seit Jan. 
En beide drave se gau nei hûs. 
"Mèèèèmmmm", ropt Tineke, "geane wy fan 'e middei ek nei de bank? Dêr meie wy in klomp 
of in skoech bringe. Swarte Pyt hat it sein." 
Dêr maat mem fansels folie mear oer hearre. En Tineke har bekje stiet mar net stil. Safolle is der 
te ferfelien. 

De middei duorretfierstente lang. Tineke wol om twa oere eins al fuorf. Marit mei pas om fiif oere, 
hat Swarte Pyt sein. 
Op it lêst is it sof ier. Tineke hot in read klompke opsocht om yn te leverjen. Der hinget al in briefke 
aan. Dêr hot mem har namme op set. 
Der rinne allegear bern op 'e dyk mei heit of mem. Elk mei in skuontsje of in klompke yn 'e hôn. 
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By de bank stiet al in lange rige te wachtsjen. Tineke sjocht om har hinne. Ja hear, dêr is Jan ek. 
Hy hot in blau klompke meinommen, 
"Hoi", ropt Jan, "dêr wiesto ek al hè?" 
"Us klomkes binne sawat like grut", seit Tineke, "ik wol sa graach witte, wat der ynkomt. Do ek?" 
Fansels, Jan ek. 
Se hoege gelokkich net sa hiel lang te wachtsjen. Swarte Pyt docht de doar iepen. De bern kinne 
de klompen en skuon by him ynleverje. Se krije allegearre in hantsje fol pipernuten. 
Lekker! 
Dan geane de bern wer nei hûs. No mar ôfwachtsje 0ff se de klompkes wer fine sille. 

Wer is Tineke har klompke? 

It is alwer in pear dagen nei de dei, dat de bern klompkes en skuon by Swarte Pyt ynleverje 
koene. Hjoed meie se nei de etalaazjes om dy op te sykjen. 
Tineke hat der sin oan om op speurtocht te gean. 
Wat soe se krije? 
Heit giet mei. 
Se begjinne daliks te sykjen, as se yn de buorren binne. Earst by de bakker. 
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Dêr stiet in learske mei in pakje der yn. Gjin klompke. 
Dan geane se fierder. By alle winkels steane se stil. 
Oeral sykje se om Tineke har klompke. Mar se fine it net. 
Tineke wurdt al in bytsje bang. 
"Miskien ha se myn klompke wol fergetten", seit se. 
Mar Helt jout de moed net op. Hy rint ek nei de winkels, dy't net yn de haadstrjiffe binne. Dêr 
steane ek wol skuon. Mar gun read klompke. 
No begjint Tineke host te gûlen. 
"Soe myn klompke stikken gong wêze? Of it briefke der ôf", freget se heit. 
Mar helt wit it fansels ek net. 
"Wy geane nei hûs, nei mem. Miskien hot dy wol in goed plan." 
Dat dogge se. 
Mem sjocht raar op, dat se sûnder klompke thtskomme. 
En se wit eins ek net, hoe't se der mei oan maat. 
"Koe ik Sint-Piter mar opbelje, dy wit it fêst wol", seit se. 
Dan betinkt se ynienen, wat Tineke dwaan maat: "Do moatst in briefke aan Sint-Piter skriuwe." 
En sa komt it, dat de jûns in skoech by de skoarstien stiet mei in briefke der yn. 
"Foor Sint-Piter", stiet der OP, 
Swarte Pyt fynt it briefke as er Tineke in sûkeladebistke bringt. 
Hy nimt de brief mei. 
As er klear is mei it fuortbringen fan de pakjes, bringt er de brief nei Sint-Piter. 
Dy leit al mei de boot tichte by Grou, want moarn is it syn jierdei, dan komt Sint-Piter op 'e kade 
aan. 
De ôlde man lêst de brief daliks fansels. Hy begrypt der neat fan. 
Pyt, witsto wêr't it klompke fan Tineke is", freget er. 

Nee, dat wit Pyt net. 
Hy hot safolle klompkes en skuon fuortbrocht. 
"Dus do witst net yn wat foor winkel ast' it bracht host? Tineke kin it netfine. En it maat der fansels 
al wer komme." 
Swarte Pyt begrypt net hoe't it kin. Hy tinkt en tinkt 	 
Op It lêst komt him wat yn 't sin. Yn de lêste sek mei skuontsjes, dy't er fuorf bracht, siet in gat. Soe 
de klomp dêr ek troch fallen wêze? 
Dat fertelt er aan Sint-Piter. 
"Dan silst sykje maaffe jonge", seit dy. 
Pyt rint it hiele paad nochris, dêr't er mei de stikkene sek lôns kommen is. 
Hy komt ek troch in hiel lyts steechje. 
En wat sjocht er dêr? 
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Krekt yn in hoekje skimert wat reads. 
Ja hear, dêr leit It klompke fan Tineke. 
Wat is Pyt bliid, Hy giet gau wer nel Sint-Piter to. 
"Ik ho it fûn, ik ho it fûn", ropt er. 
Sint-Piter is ek bliid. 
"Tink der om, dat dy sek makke wurdt Pyt, oors komme der noch mear rare ûngelokken fan," 
"Ik sil der om tinke Sint-Piter", seit it mantsje. 

De oore moarns betild fort de boot it lêste ein nel Grou. Op 'e kade steane sa'n soad minsken, 
Pyt kin se long net telle. Fansels stiet Tineke der ek by. Se hot in flachje yn 'e hân. Se swoait der 
al mei, mar se is net echt fleurich. Soe Sint-Piter hor brief al lêzen ha? 
Yn 'e optocht rinne de bern letter wer nei de beukerskoalle to. Dêr binne Sint-Piter en Sworte Pyt 
ek. De bern sjonge! 
Ynienen seit Sint-Piter: "Is hjir ek in Tineke, dy't in read klompke mist?" 
Tineke skrikt der fan. 
Se giet steon, mar se seit neot. 
"Bisto Tineke", freget Sint-Piter. 
"Ja Sint-Piter", seit Tineke hiel sCntsjes. 
"En bisto in read klompke kwyt?" 
No knikt Tineke allinnich mar mei de holle. 
Don pakt Pyt har by de hân en bringt har nel Sint-Piter to. 
Dy hellet in read klompke Cit 'e sek en jout it Tineke oer. 
"Swarfe Pyt hie dyn klompke ferlern. Der siet in gat yn 'e sek. Mar hy hot it wer opsocht. Hjir is it 
Tineke", seit Sint-Piter. 
Wat is Tineke blild! 
Hor klompke is der wer. 
En 	  der sit ek noch in pakje yn! 
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FUGELS FOAR SINT-PITER. 
Op in moarn wurdt Jochum wekker. 
Hy tinkt: "Wat haw ik in frjemd gefoel. Krekt 0ff der hjoed wat moois is. 
Is it myn jierdei?" 
Nee hear, Jochum wit wol, dat syn jierdei al foarby is. 
Mar wat is der dan hjoed? 
Ynienen komt it him yn 't sin: Sint-Piter! 
Hjoed komme Sint-Piter en Swarte Pyt op skoalle. 
"Hol", tinkt Jochum, "miskien krij ik dy auto wol, dêr't ik om frege ha." 
En hy komt gau fan 't bêd ôf om him oan te kiaalen. 
In skoftke letter docht er it gerdyn iepen. 
Wat is dat no? Hy kin neat sjen. Der siffe ailegear iisblommen op it rCit. 
"It hot ferzen", tinkt Jochum. 
Hy draaft hurd nei Onderen ta. 
Mem is al yn 'e keamer. 
"It hat ferzen mem", seit Jochum. 
"Jawis jong, it hat aardich ferzen, it hat grif slim kôld west fannacht." 
"Hoe soe it mei de fûgeltsjes wêze", freget Jochum, "hat mem der al west? 
"Nee jong, do moatst der seis mar gau hinnegean. Se sille wol graach foer ho woile." 
Jochum hot op syn jierdei twa fûgeltsjes krige fan in buorman, "It binne tropyske fûgeltsjes", sei 
dy, "do moatst der hiel goed op passe jong." 
Dat docht Jochum fansels ek. 
Hy rint gau nei it hok to. 
"Soe it dôr ek te kôld wêze foar sokke bistkes", tinkt er. 
"Eins soene se folie beffer yn in waarm lôn wenje kinne." 
Hy docht it foer yn it bakje en dan betinkt er ynienen wat. 
In waarm lôn? Dat is Spanje! 
De fûgeis moasten eins nei Spanje to. 
"Dat doch ik", tinkt Jochum. 
As er syn iten op hat siket er yn 'e kast om in mooi lyts doaske. 
"Wat wolsto dêr mei", freget mem, os se him mei it doaske rinnen sjocht. 
"Neat 	samar 	", mompelet Jochum. En hy rint mei it doaske nei boppen to. 
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Dêr hellet er tt it medisynkastke in 
protsje watten. 
"Dêr meitsje ik in nestke fan", tinkt er, 
"lekker waarm en sêff." 
As ittild is om nei skoalle te gean, hellet 
Jochum de fûgeltsjes op. len foar ien 
set er se yn it doaske. Hy hat al in pear 
gatsjes yn it lid makke, dan kinne de 
fûgeltsjes net stikke. 
"Hoi mem,ikgean neiskoalle",ropter, 
as er ta de daar Cit slûpt. 
t doaske hat er ûnder de jas. 
Mem mei it net sjen fansels. 
En sa bliuwe de fûgeltsjes ek lekker 
waarm. 

Op skoalle set er it doaske ûnder de 
kapstok by de ferwaarming del. 
Dan giet er yn 't lokaal. 
Dêr siffe alle oare bern al. 
Se wachtsje op Sint-Piter en Swarte 
Pyt. 
As dy der ynkomme sjonge alle bern fansels Sint-Piterferskes. 
Dêrnei freget juffer, oft der ek in bern wat oan Sint-Piter fertelle wol, 
Jochum stekt daliks de finger op. 
"Kom do mar Jochum", seit juffer. 
"Ik moat earst even nei de gang ta, hear." 

Hy hellet gau it doaske op en rint nei Sint-Piter ta. 
"Sjoch", seit er, "ik krige op myn jierdei dit kado. Mar it is der hjir eins te kôld foar 
en dêrom jou ik se aan Sint-Piter. Dan kinne se mooi mei nei Spanje." 
Hy dacht it lid fan it doaske 6f en 	 rrrrrrrrrrt 	 dêr fleane de 
beide fûgeltsjes hinne, 
Wat wurdt Sint-Piter kjel! 
En juffer ek. 
Se ropt: "Dit kin net Jochum, toe ju, dit kin net." 
En it liket wol oft se achter de fûgeltsjes oanfleane wol. 
Swarte Pyt is slap fan laitsjen. 
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"Ho, ho, ho, ho, ho", loket er, "dot hosto mooi betocht Jochum, dy fûgels mei nei it woorme 
Spanje. Mor dan moaffe wy se eorst al wer ha." 
Juffer is eins mor wat luik op Swarte Pyt. En ek op Jochum. Want it wurdt in gekkeboel yn it lokaal 
fonsels. 
Alle bern siffe achter de fûgeltsjes aan en dy fladderje wyld hinne en wer. 
Dan ropt Sint-Piter: "Ho! Geon allegeor ns even sitten. Sa wurde de fûgels bang." 
As alle bern wer te plak siffe, giet er fierder: "Swarte Pyt en Jochum moatte no foarsichtich de 
fûgeltsjes pokke. Se moatte wer yn it dooske. Dan moot Jochum se aanst mar gau wer nei hûs 
to bringe, want se kinne fansels net mei nei Spanje. Dy reis is te kâld en te fier. Do moatstjim mem 
mar freegje oft se net yn 'e keuken of yn 'e keamer meie, as it SO kâld bliuwt, Jochum. Do hiest 
in mooi plan betocht, mor it kin neot wurde." 
En sa giet it ek. 
Earst krije alle bern de kadootsjes fan Swarte Pyt en ek noch lekkere pipernuten. 
Dêrnei bringt Jochum it doaske mei de fûgeltsjes wer nei hûs to. 
Eins is er ek wol bliid, dat er de bistkes sels hôlde kin. 
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NOCH TWA NACHTSJES SLIEPE 
It is Jûn. Bûtendoar is it kôld. Alle minsken binne yn 'e hûs, krekt as Sita en Wouter. 
Hjoed hot Swarte Pyt op skoalle west en no meie Sita en Wouter har skoech opsette. Se seffe 
de skoech by it rût Onder de ferwaarming del. 
"Swarte Pyt stoppet miskien wol wat yn dyn skoech Wouter", seit Sita, "jûn as wy sliepe." 
Wouter sjocht nel syn skoech. Hy is noch lyts, mar wol goochem, want hy giet stean en hellet 
noch in skoech op. 
En ek noch in lears en ek noch in klomp. 
Dy set hy allegear by de ferwaarming del. 
"len skuontsJe is wol genôch Wouter", seit mem. 
Mar Wouter lit alles moai stean. 
Dan jout mem Wouter in stik bôle. 
"Dat is foor it hynder. Doch it mar yn 'e skoech Jong." 
Wouter nimt it stik bôle mei en giet op 'e grûn sitfen. 
Wêr sil er it yn dwaan? Yn 'e klomp, of yn 'e lears, hy wit it net. 
Sita giet by heit op 'e knibbel siffen en freget: "Heit, hoe kin Swarte Pyt hJir yn 'e hûs komme?" 
"Troch it rCjt", seit heit, "of troch in doar. De minsken life wolris in door los foor Swarte Pyt. En 
foarhinne kaam er ek wolris troch de skoarstien." 
Sita knikt: "0, dêrom is Swarte Pyt grif sa swart. Wasket hy himsels nooit heit?" 
"Jawol hear", seit heit, "dy swarte kleur komt net fan de skoarstien. Swarte Pyt syn fel hot altyd 
al swart west." 
"Fynt Sint-Piter dat net raar", freget Sita. 
"Wolnee, Sint-Piter fynt swarfe minsken leaf." 
"En wite dan?" 
"Ja, wite minsken ek en giele minsken. Alle minsken fynt hy leaf," 
Dêr is Sita bliid om. 
"Ynder", seit Wouter. Hy brabbelt wat nuver, want hy hat de mûle f01 bôle. 
"Wouter is ynder." Hy hot de bôle net yn 'e skoech dien, mar hy yt it sels op. 
"Wouter is ynder", seit er, as er de mûle leech hot. 
Dêr moatte se allegear om laitsje. 
Mem hellet in niJ stik bôle op. 
"Dit moatsto net wer opite hear Wouter, dit stik bôle is foor it echte hynder." 
Sita en Wouter sjonge noch in ferske foar Sint-Piter en Swarte Pyt. 
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Sinte Piter rydt op 't hynder 
troch de hege wite snie. 
En hy harket oan 'e ruten 

oft der ek ien ûndogensk wie. 

Do genieten, pas mar op, 
want hy skriuwt jim nammen op. 

Yn it grutte tsjokke boek 
en dan krj'jim foor de broek. 

Wouter kin noch net sa goed sjonge, mar as it ferske ût is, klapt er yn syn lytse hantsjes. 
Sita hellet in stik papier op. 
Se seit tsjin heit: 'Vol heit Sint-Piter wol in brief skriuwe foar my?" 
"Sis mar, wat ik skriuwe moat." 
Sita tinkt even nei. Dan seit se: "Leave Sint-Piter, ik wol jo graach in hôn jaan. Daaaaaaach. 
In tûtsje fan Sita." 
Heit skriuwt it allegear op. 
Wouter krijt ek in stik papier en makket in tekening. 
"Sjoch ynder", ropt er. 
Dan moatte Sita en Wouter op bêd. 
Sita dreamt fan Sint-Piter en Wouter fan it hynder. 
De oare moarns is Sita betiid fan 't bêd ôf. 
Se giet gau nei Wouter ta. 
Dy sit op bêd te boartsjen mei syn bear. 
"Kom", seit Sita, "miskien hot Swarte Pyt der wol west," 
Tegearre geane se nei ûnderen. 
Vn Wouter syn learske sit in reade auto en yn syn klomp in sûkerbist. 
"Ynder", ropt hy, as er it sûkerbist sjocht. Hy yt it daliks op. 
Vn 'e skoech fan Sita sit ek in sûkerbist en in mooie dikke kleurstift. 
Se begjint der daliks mei te tekenjen en te kleurjen. 
Mar dan heart se ynienen ien iten. 
Se sjocht nei Wouter. Hy hot Sita har sûkerbist en byt de kop der 6f, 
"Ho, dat is minen", ropt Sita, "jou oer!" 
Mar Wouter byt der ek noch in poot 6f. 
Sita wurdt luik. Se komt oerein en slacht Wouter mei har nije kleurstift op 'e holle. 
"Beeeeee 	", raast Wouter. Mar hy nimt noch gau in hap fan Sita bar sûkerbist. 
Sita jout him noch in klap. 
Dan komt heit fan boppen draven. Hy freget: 
"Wat is dat hjirre?" 
Sita fert'eIt aan heit, wat Wouter dien hot 
Wouter hâldt him stil. Syn mûle sit f01 sûkerbist. 
Sita stampt op 'e grûn fan lulkens. 
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Se ropt: "Stoute Wouter, do moatst maryn 'e sekfan Swarte Pyt, 
dan kinst mei nei Spanje." 
Helt skodhollet. Wouter is wol stout, mar hy hoecht net mei nei 
Spanje. 
'Vol wier. Wa't stout is maat yn 'e sek." 
"Wa seit dat", freget heit. 
"No, de bern op skoalle." 
Heit skodhollet wer: "Kletspraat. Bern hoege netyn 'e sek, as se 
stout west ha. 
Dat hawwe de grutte minsken betocht." 
"Wêrom", freget Sita. 
"Om de bern bang te meitsjen. En dat fine Sint-Piter en Swarte 
Pyt hielendal net aardich. Se wolle net, dat de bern bang 
binne. En se triuwe ek gjin bern yn 'e sek." 
"Echt wier net helt'?", freget Sita. 
"Echt wier net", seit helt. 
Dan giet heit nei Wouter ta, 
Dy hot yn 'e iene hôn de sturt fan It sûkerbist en yn de oare It liif. 
Helt pakt it him ôf: "Dat is fan Sita." 
Wouter knikt mei de holle. Hy hat wol genôch hôn, 
"Jim moaffe Swarte Pyt mar even betankje", seit helt, 
"Danke wol Swarte Pyt", ropt Sita. 
Dan sjocht se ynienen, dat der in bryfke yn har skoech sit. 
Se jout it aan helt en dy lêst it foor. 

Leave Sita en Wouter 
Noch twa nachtsjes sliepe en dan kom ik 

bi] jimme. Sita kin my dan mooi in hôn 
laan en Wouter ek. Jimme binne wol leaf. 

Sint-Piter en Swarte Pyt, 

"Hol, hoi", dûnset Sita, "hoi Sint-Piter komt hjir." 
Wouter snapt der neat fan. Hy rint nei it rCit en sjocht nei bûten. 
"Piter komt?" 
Hy sjocht neat. 
"Wêr is Piter", freget er. 
Helt loket. 
Noch twa nachtsjes sliepe Wouter, dan komt Sint-Piter. 
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SWARTE PYT KIN FLEANE 
It is ienentweintich febrewaris. Sint-Piter hot syn jierdei fierd by de bern op skoalle. It hot in 
prachtige dei west, mar de âlde man is der wol wurch fan wurden. 
No sille se op it Grien noch ôfskie nimme fan de Grouster bern. 
Krekt as by de aankomst steane Sint-Piter en Swarte Pyt wer op it poadium. 
Doe wiene der wol folie mear minsken as no. Mar no liket it ek hiel fleurich, want alle bern ha in 
ballon yn 'e hôn. 
Aanst meie se dy ballon de 10ff yn fleane life en de ballon, dy't it fierste komt, wint in priis. 
Sint-Piter en Swarte Pyt steane te wachtsjen op 'e boargemaster. 
"Ik wol ek sa graach in ballon ho", seit Pyt. 
"Nee jong, dat kin net, de ballonnen binne foar de bern", seit Sint Piter. 
"Mar se binne sa mooi Sint-Piter." 
Sint-Piter heart it net mear, want de boargemaster begjint te praten. 
Pyt sjocht om him hinne. 
Flak by him stiet in famke mei twa balonnen. 
Hoe kin dat no? Alle bern meie dochs mar ien ballon ho? 
Pyt sjocht it al, lt is Sita. Se hot op skoalle ferfeld, dat lytse Wouter siik is. 
Hy hot pine yn 't ear en mei net nel bûten fan dokter. Dërom hot Sita twa ballonnen. 
Ek ien foor Wouter fansels. 
Sita sjocht Swarte Pyt ek wol. 
Se loket tsjin it feintsje. Soe hy ek graach in ballon fêsthôlde wolle? Hy sjocht der sa nel. 
"Pyt wolsto dizze ballon fêsthôlde", flûstert Sita, "do kinst Wouter syn ballon wol krije." 
Wat is Pyt bliid. 
Hy knikt mei de holle en laket. 
Sita jout Pyt de giele ballon. Sels hôldt se de reade fêst. 
Dêr stiet Swarte Pyt. Nêst Sint-Piter. Mei de giele ballon yn 'e hôn. De bern sjogge it allegearre. 
Wat liket it mooi. 
Dan binne der ynienen mear bern, dy't in ballon aan Swarte Pyt jouwe. Hy hot al in blauwe, in 
griene en in reade en noch folie mear. 
Mar wat is dat? 
Swarte Pyt hot safolle ballonnen yn 'e hôn, dat er omheech sweeff Hy is ek mar in licht mantsje. 
Wat sjocht er benaud! 
"Help, help", ropt er, "Sint-Piter, help my dochs!" 
De bern sjogge Swarte Pyt wol omheech gean. 
Se roppe: "Swarte Pyt kin fleane." 
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Se ha in wille! 
De boargemaster en Sint-Piter sjogge ek omheech. 
"Pyt jong, wat dochsto", ropt Sint-Piter. 
Mar it feintsje heart it net lens mear. Sa heech is hy. 
Hy hôldt de ballonnen goed fêst. 
Stel je foor, dat er nei Onderen folie soe. 
Al mar fierder giet er. 
Wêr sil er delkomme? 
Yn Amearika hielendal? 
Hoe komt er dan wer by Sint-Piter? En wêr kin er iten fine? 
Der rûgelje al in pear triennen oer syn wangen. 
Ynienen is it: ho! 
Hy botst tsjin wat oan. 
Wat is dat? 
Pyt sjocht om him hinne. Hy sjocht in dak om him hinne. In grut grijs dak. 
"Hokker hûs hot sa'n grut dak", tinkt it feintsje, "en sa'n hege skoarstien?" 
Ynienen begjint der flak by syn holle in klok te slaan. 
Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. 
it is in leven! 
Dan hot Pyt it yn 'e gaten. Hy sit op it dak fan de tsjerke. 
Fan de Sint-Pitertsjerke yn Grou. 
Hy is dus noch net yn Amearika. 
Dan lit Pyt de ballonnen los. 
Stel je foor, dat er noch in kear de 10ff yn fleach. 
Hy maat sjen, dat er Onder komt. 
Dat is fansels foor Pyt net sa slim. 
Hy klimt ommers alle nachten oer de dakken fan Grou. 
Foarsichtich lit er him by de reinpipe delglydzje. 
ROts! Dêr stiet er op 'e grûn. 
Wat is er biiid, dat er Onder is! 
Sa hurd as er kin draaft er nei it Grien. 
Dêr stiet elkenien noch yn 'e loft te sjen. 
Wat sjogge se raar op, as Swarte Pyt dêr ynienen oand raven komt. 
Mar se binne ek bliid fansels. 
"Wat hasto Os skrikke liften Pyt", syt Sint-Piter, "wy tochten, dy sjogge wy nooit wer, Mar gelokkich 
stiest wer mei beide fuoffen op 'e grûn." 
Pyt loket mar wat. 
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Hy is sa bliid, dat it fleanaventoer goed ôfrûn is. 

Dan kin Sint-Piter einlings ôfskie nimme fan de bern, 
"Jonges en famkes fan Grou", seit er, "it wie wer prachtich om by jim myn jierdei te fieren. 
Spitigernôch moaffe Pyt en ik no wer nei Spanje. It feest isfoarby. Iksil no daliks myn stêf omheech 
dwaan en dan meiejim de ballonnen loslitte. link der om, hôldtse net fêst, sa as Swarte Pyt dien 
hot." 
En op it teken fan Sint-Piter geane alle ballonnen de loft yn. Gelokkich hingje der gjin berntsjes 
oan!l 
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