lJUT'1., ()I_JDE VODDEN
Neet aUéne blefn instaasle
Moarok andren beb velluulaie;
Dat kwam taamluk trace,
bat eerste eea paar dace
Moar kreer noderhand expansie.
Ut was iets dat ons neet lag,
Gin mense bier had ooit edaell
Vmmers dat't zo I bestoaa
Daj tetîmnc koDDen pan,
Neet werken op een werkeldB~!
En der wod ons aa-e-wreven
Dat ter tocb steet escbreven
Dat'tis ons mensen lot
Daj veur tbrood werken mot
Met völle zweit; das zo ebleven.
Toch zeiën ze wat joarn eleea
Ut zol coed wèèn venr iederéen
Ast zommers was mooi weer
Daj effen us een keer
nDac uutrösten, cewoon niks
deen.
Dat is destieds àn-eslagen
En bunt ze doorop goan jagen,
Biej somre bedriëven,
(tGinr neet zonder kiëven),
Kwam'n vekansie van twee
dapn.
tBeviel de me1111e moar wat bes
En wiej zaggen toê, de res
Dee zaebjes an ok met,
Ze ~avven op't vezet
Al waarn ze der eers teer'n ewes.
Al wast toë nog neet alcemeen
Iej konoen toch al welhou seen
nPaar dage neet werken,
dArbeid iets pe beperken,
Bleef alles wel um op de been!
Biej de boer ginct mlnder vlot
Zommers kan doar gin mense vot,
Veral ast is goed weer
Wette toeb hoas neet meer
Boê bé tmet zo werk redden mot.
Moar andren zoas op'n fabriek

Zaccen vekansie as romantiek,
Zoln. noa bos en heië roan
tWerk zol dèn dag stille stoan,
Verat'n dan de daaglakse kliek.
, De metsel er en tim~
m:;;;e.-.
r~...,..
Dee nammen dr'tp
o van,
De steleer waa veloaten
Zee veulden sieh ve-woaten
Dat vekaasle in de bouw ok kan!

tilort met enkelen welus scheef,
z'Gingn néás eur beene stoan!
Dee kon'n neet ummeroan
Met celd en gingen dan op dreef.
dage wèzen zot
Sloêgen ze nor neet op hol,
Ze zat'n op eur stekke
Vake biej de bekke
Probeern o f de vis bieten woL
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Der waarn der toë'nhele boêl
Dee opkwammen veur troeie doel
Ve-kansle in de zommer
Met zunne en met lommer
Dan effen uut ut werk-cewoel

Moor toe ut enkle wekke wier
Wollen zee ok rróót piester
En veur wat vöUe rein
Is ons land tocb te klein!
Ut leek eur te bekrompen hier.

Ai etten heb dat lekker smaakt
bt meespat daj um extra raakt,
Aat IOed uutv6lt een keer
Dan wlll'j doorvan méér!
Moetxaam wod etten dan estaakt.

Of sommeren al zek.: "Hoê kant!"
Ze coat cewoon noa tbuutenland
Umdat ut noew toch kan
Nemt ze ut ter moar van,
Ze doot toch wel hups arrocant.

En vekanaie zon paar dage,
Zee llëpen astware stace,
tWas een soort oefentled
Genog vonnen ze't niet
Ze wollen nog meer vriej, grage!

tls met eur ummen só esteld
Ze kreeg'nslomp vekansle&eld
Dee ronde guldens zollen
Ze deûnug loaten·rollen,
In "deurdraajeo" bunt ze'nheld.

Dat ring àn; no een paar joar
Spiden ze ut moor mooi kloor
Kreren der een dag biej!
En ouderhand (dat kriej)
Ginc't "enkle dage" rans teloor.

Ocb, d'ene mens is d'andere niet
En waj zo van mekare ziet
Doar wod welsop escbollen;
Tocb kuj ter wel op bollen
Wee alles opmaakt brec'tneet
wied.
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Toê'tok neet bie twee wekke bleèf

