Marskramers waam dl' vrögger
ok,
Door hei vaste wels van elèzen,
Dee leepen mees boerderiejen at,
Hier zol drok so éne wèzen.
Denk ie dat tat sehoojers buut
Dan heb iej ut wel mis!
Hoowel, moor deur anderen dan
Sehoojen hier wel veur ekom'n is.
Der waam dl' toë nog al völle,
Dee soms "de boer op" giugnen,
En zo dan ok de dag deur
Wel't één en ander vingen.
Somgen sollennog al bretool
nSehraapkorfken eerpels
vroagen,
Moor de meeste van dee luu
Dörven dat neet roed te woacen.
Hadden dörm negoosie biej zich,
Prullárieá, heel niks weerd,
Zo-genaamd um dat te ruilen,
Deur de tied hadd.e n ze eleerd
Dat zee wat ze heb'n wollen
(tWas neet veur niks evroagd)
Dan veur niks wel kriëcen zol'n.
Zo halen dee dus eur kosjen
Toê biej de boern hier op,
Moor was zon boer wat willag
Dan wier tzaehjes strop!
Gaf e zon meültjen eerpels,
Wat mèèl, nstuksken wos of spek
Dan konne dr vas op reknen
Dan wodden ut al gaw te gek!
Hee kreeg tan ál meer anloop,
Zoas biejen komt op bloeme at
Kwam dat soort luu biej um
Tut dat e dan niks meer gaf.
Moor'kvon dee marskramer
Woor ik zo net over begon
Dat dee'tzó neet zol willen,
En. door ok wied. boven..aton!
Völ plaassen in de provincie
Hef dèn toê af·esmokst,
Nee, ut ging niêt van zelf,

Ree befter wel Teur eltokst.
Dee keerl, as marskramer daa

Ston bier as goed ltekead,
Had altled rince ia za oorae,
tWas eea neet so cnte Tent.
Ree heittea Broeks en wonea
In Wieheem ·w oor hee ok
Een klein winkeltjea had,
Moor door leep at neet drok.
Hee kon door wod'a emist,
kGieuve d'winkel dee de Tronw,
Deur so biej te sprincea
Kon hee dus altled op sjouw.
Met 'nkasjen op siea rnue,
dKaste was van mooi broêa bolt,
Door hing ndekseiltje over,
Dat was veur ut beholt.
Zo kwalDille ok toê biej ons
Af en toê dan wel us langs,
Mien mooder koeb wel nbetjen
Als wast wel wat duur zo mangs.
As e zo de kökken in kwam.
Zol e noa een stoêl dan goan
' Leet zich op de hoekke zak'n
Tut tkasjen op d'stoel zol stoan.
Hee dee dan de riême lös,
Onder was tatasoort ceintuur

O.Ter de scholder twee rië•e
Zattea ok doorall TU' seeaur.
De kaste ston daD op de stoêl,
Wat Ton ik ten mooi ding!
Wiej blagen kekken d'ocea nat
Hoè at taa wieter giq!
An weerskaDt de kleine laadjes
Bovea mekare, leuk was tat
Int midden nvak met schepkus
Woor tcroter crei in ea op zat.
aManaluuhemdrok had e aeet
Das te groot um met te nem'a
Wel heûpe mooi klein spul '
Zolle in ut kasjen hemmem!
Noolde, kneûpe, klöskus~coora,
Heel völle blinkent crei!
·
Wiej ke,k'n soms slim begeerng
Noa wat in de lèèdjes lei!
Eéa veur éne dee hee dee lös
En zolle wie dat moois zeen!
Gin wonder dat de mooders
De knippe dan lös deen.

De mense waam toê caw tevrèê
Ze wazzen met weinug ook bliej!
Jo, biej ut buutenlèveu door
Heurn de marskramer ook biej!
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