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imnurn u,ertelt Pietje

rcrymrnm fuder die het maar horen wil,
mmffi-mrrzijn schatje is.

iittlllnrdfi nren vreesde dat de aanhankelijkheid
r@ mrmt zou worden,
mmmm een tifdfe geleden

tu Mgsleiding bepaald,

dhffi mie en Fien

nmm mlergeval niet samen

muuur' Ig ontmoetingscentrum gaan.

Wtrnr rmch Pietje noch Fien

limtrr zich door die regels strikken.

M hegeleiding moest weer

mp ffimar schreden terugkeren.

ffimrn nerd ziek,

mmm*iger ziek
dhnn r, zelf wilde weten.
ffimrr sterft.

Mrelie is de draad kwijt.
illlffii heeft geen zin meer

rnrmr zr-jn dagel ij kse wandel ingen

mrer het terrein.

knr foto van Fien draagt hij bij zich.
tllfiq haalt de foto voor de dag
'umay isdglsen die het maar zien
en horen wil.
tur hij kust de foto,
"ofit is mijn schatje':

aegt Pietje daarbij.

tske dag kun je hem wel
sen paar momenten aantreffen,

ab hii in zijn kamer

rwr de foto van zijn schatje

staat te praten.

\ilie komt er nu?':

vraagt Pietje aan de begeleiding.
lMant, hoewel zijn schatje onvervangbaar is,

hoopt Pietje toch stiekem

op een nieuw maatje

voor zijn dagelijkse ronde.


