
Altled beur ie van éne boas, 
Zo as de mense zeeren z61t, 
Dee in de tied no sunterkloas 
De konte uut mekare v61t! 
Ast bouten wat wit en kolt is, 
En iej mot oe toch us vetrèèn, 
Veral scbuune kante bunt mis, 
Kan't onmundur rlad door wèèn! 

Wee met 'n smak kwam 
ommeneer 
Was tan wel slim e-scbrokken, 
Veuln met ne, al dee 't weinor 
zeer, 
Dat e batte had ebrokken. 
Uut'n been wasede mach kwiet, 
Kwam ok neet meer overènd, 
0, wat'n schrik en vedriet, 
Zó badde ut nooit nor ekend! 

Want wee de konte uut mekare 
had 
't Kon wèèn dat e dan 
lèvenslanre 
Vrörrer, met mankorheld dan 
zat, 
Ze waarn doorveur slim bange! 
De beilpe ebrokken zek ie ok bier; 
Ai'n bot brak'n gewoon int been, 
Dat was ok zeker rin plezier 
Moor dan wast leed te overzeen. 
Soms zag ie noa zes wekke 
Ze dan al wellopen weer, 
't Wodden ezer, op de zelfde 
plekke 
Brekt 't bot gin tweede keer! 
As de br6kke biej de kon te zat 
Dan wissen zee 't neet meer! 
Moor 't was tan wel zeker as dat 
't Lán'e duum veur ze lépen 
weer. 

Teruswoordur wod met spot ezeg 
Ze sloat ter'n droodnèrel in, 
En door bef tok iets van wer, 

In elk reval hef zon nèrel zin! 
Al ist ria rrote spieker dan 
Toch woel ter 'n pinne in eboord 
En dat rif ter stevnrheid an, 
Zo wod't lanre lirren eur 
bespoord! 

Ze könt ter dns'n knnsjen met, 
Geneeskans is vas rin sleur! 
Ze heb vake wat Diejs int vet, 
Door bek v611e eerbied veur! 
'n Boembuus, mees edekt met 
reet, 
't Dak had onderan een overstek, 
Das iets wat heel roed steet 
En dreure muum; rin las van lek. 
Lanrs ene van dee revels dan 
An de lèare kante, opzied 
Hinr'n onder 'toverstek doorvan 
Een paar lanre leem altied. 
Lange ledden, zo ai könt rissen 
Hef een boer vake neudur want 
Dee kuj biej barre neet missen, 
Zo waarn ze mooi bie de hand. 

'n Winter kon soms lanre duum, 
Ut rebeum dan wel meerdre 
keern 
Jonreluu kregen soms kuum, 
Ze mos'n energie af reareem. 
As ze noa landbouwschole rlng'n 
sOavens, (do~r ~atten zop eur gat) 

Deen ze noa-tied wel rekke 
dinr'n, 
.Zittend gat bedech altled wat! 

Toê ze us zo bie mekare waarn, 
Ut was net volle moane, 
Wissen ze weer van cin bedaarn, 
En bunt ze hèn ecoane, 
Umdat ze hiêlen van'nbetjen bont 
Gineen ze noa zon boerderleje, 
Ze wissen door had'n ze cin hond, 
Dus wast door tameluk vrleje, 
Uut de lóze haaln ZD wacen wee, 
En ok helemooi uut mekare, 
De lanre leem opt dak eler, 
Dee kwammen door ast ware 
Tut an de nok welboas, 
Ze heb de stukn van de waren 
Vezichtur zonder völ reroas 
Toê noa boven hen edraren, 
Door hebt ze assen en raajen 
De boam, ronren, bekn en tbret, 
Lankwacen, 'tschimmel veurt 
draaien, 
Op de nok weer In mekare etzet! 

Sander-daap mis'n z'eers de 
wagen 
Ze begreppen ut heel neet! 
Tut zee um dan endluk zagen: 
Hóre in de loch, ston e compleet! 
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