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De stad van de liefde

‘Mijn stad is heel mooi’, zegt Olek. 
‘Het is de stad van de liefde.’
Gerda vraagt: ‘Dat is Parijs, toch? Kom je 
daar vandaan?’

‘Nee’, lacht Olek. ‘Ik kom uit Chelmno, 
dat is in Polen. Het ligt aan een rivier.

In Chelmno is een kerk, en daar is het 
graf van de heilige Valentijn.
Daarom is het de stad van de liefde.’
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Klusjes

Olek drinkt koffie met Gerda. 
Olek is klusjesman.
Hij doet klusjes bij mensen thuis.
Of hij werkt in de tuin.
En soms maakt hij de ramen van Gerda’s 
huis schoon.

Gerda vraagt: ‘Wil je terug naar 
Chelmno?’

Olek vertelt over zijn plannen.
Hij wil in februari naar Chelmno.
Daar woont zijn vriend, Iwan.
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Olek wil Valentijnsdag vieren met Iwan.
Valentijnsdag is de dag van de liefde.
Het is dan groot feest in de stad. Op het 
plein, met muziek.

‘Dan vraag ik of Iwan met mij wil 
trouwen’, zegt Olek. Hij lacht.
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Trouwen

‘Wat fijn’, zegt Gerda.
Ze vraagt: ‘Mogen twee mannen in 
Polen met elkaar trouwen?’
‘Nee’, zegt Olek. ‘Ik wil in Nederland 
trouwen.’

Olek drinkt zijn koffie op.
‘Ik moet nu aan het werk’, zegt hij.
Olek gaat een schilderij ophangen voor 
Gerda.
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