
Völle buuze hebt ter bier 
Van dee grote acbterdeum, 
Hltû rond wel an de bovenkan te, 
Door könt ze met wagens 
inveum. · 

•t Huus steet ok meestentieds 
Met de achterkante noa de weg, 
Der is een pèèdjen umt huus 
Dat oe biej de veurdeure breg. 
In dee acbterdeure zat eerder 
Altied ok een boêndergat, 
Stief boven de opderklampe 
Wast dat ut gèètjen zat .. 
Met een plenksken as scboêve 
Koj an de dèèle-kante 
Dat gèètjen ok dichte doon, 
Moor feitluk zolt constante 
Hoas altied wel lös stoan. 
Want boender neet alléne 
Ok katten mossen uut en in, 
Iej zollen moor énkelt zeene 
Dat dee scboêve der veur zat. 
De boênder profeteem door van 
Dee wissen overal de weg, 
Wipten deur tg at en dan 
Scbuumden ze de dèèle af! 
Ze voooen door altied wel wat, 
Woor tveevoer wodt op eslagen 
Is meestled wel etten zat! 
Haver of rogge zol soms guum, 
Dan konnen ze zoadjes pikken! 
Ok gingen ze wel avontuurn 
Deur tbele acbterbuus! 
In de stalle wissen ze de weg 
As ikke in mien bokse-zak 
En boênder dee bont an de leg 
Zunt ok altied niets en wierug! 
Ut eiêr leggen van zon benne 
Vindt de mense moor plezierug! 

De bolde gingen zo ok in 
Scharrelden onder de spoorn, 
Dan zag ie ze'n hele tied neet 
Haj ze uut t oge veloom! 
Ze kwammen op de achterbalken 
En opt loekspier neust slopgat, 
Ze verenneweert zo völle neet 
Afjacb vin ie dat neet steet, 
Ze bunt dus zo vriej as wat! 
Zo gebeuro ut nog al us 
Dat ze door gingen "weg-leggen", 

Anders gos-.t ze slim kakelen 
Moor dan zoU 'ze niks zeggen 
Diêpe vot achter. beu of stro 
Leiën ze eur ei dÓor neer! 
De andre dag um de zelfde tied 
Kwammen ze opt nös tan weer. 
En moor zó, zonder daj twis 
Leiën vieftien eiër int nös! 
Och ie könt ze neet noagoan 
De hoender dee loopt lös. 
As de ben zon trop eiër zuut 
Asl de natuur goan sprekken, 

. Dan wodt dee benne breuds 
Wil kuukens goan vewekken! 
Zee blif tan op tnös zitten, 
Zal de eiër goed warm bollen 
Allene dr af um effen te etten 
En de eiër um te rollen. 
Ze nemt veur t etten weinog tied 
Wodt zo mager as een bolt 
Effen dr af, ze zal zich reppen 
Want de eiër meugt neet kolt! 
. Zo zit ze door in eenzaamhe id 
'Hef zichzelf door zo vestopt, 
En iej hebt minder eiër egaard 
As dat ie badden ehopt! 

Ai dan drre wekke wieter bunt 
Heur ie ast stille is 
Op de dèèle een slim gepiep 
En denk ie tlöp toor mis! 
Zollen dr zó völle moêze wèèn 
Dat dee zo goat te keer? 
Ze vret al oew zoad tan op 
Hol iej gin krummel meer! 
Dat mos arek onderzoch 
Dus klom ie dr noa toê! 
tWas ech een pak van oew hart 
Toê ie zaggent kuuken-gedoê! 
Gin moêze gelukkog dus 
Van de kuukens kwam t gepiep! 
Een moêze-trop was n strop ewes 
Ie waarn bliej dat ut zo liep! 

Noew mossen dee kleine heesjes 
Noa onderen wodden ebrach 
Zhaj inens meer kuukens 
Asdat iej hadden vewach! 
Iej könt ter nog neet over uut 
Daj dee breudse hen nooit zag; 
Umdat talles goed is egoan 
Zeg ie noew toch: .,Ut mag!" 

Neet allene int achterhoos 
Ok wel bouten in de busse 
Goat hoënder soms weg-leggen, 
Zon vestopt nös, heel knusse! 
Onder een brummel-struuke 
Wat beschut tegen ut wéér, 
In t sek-grös in een kuûle 
Lei zee eur eiër dan neer! 
Noa t breûn kwam de kloeke dan 
Met eur kuukens an oew deur, 
Want veur eur trop kinders 
Door mos ze etten veur! 
Vrögger hadde wiej völle 
Van dee gebrokken ries, 
Kuukenries neumen wie dat 
Neet heelmooi wit, iets gries. 

Den eersten dag al konoen 
Dee heesjes dat op.pikken dan, 
De kloeke riêp: tok, tok, tok, 
En wees de ries-keumtjes an! 
Zelf zol zee niks nemmen, 
Door wol ze neet van wetten! 
Pas as ter wat overbleef 
Zol ze ok wat goan etten! 
Veral de eerste tied 
Koêsteren ze eur kinder, 
Dee kroppen dan onder eur 
Hadden van kolte gin hinder! 

Deur t dons dat ze omgaf 
Kwa men ok gaw veertjes al, 
Eers an de vleugeltjes 
Dan zachjes over al. 
Deur de zorgen van de kloeke 
Greuit kuukens in koote tied 
Tut volslagen hen en hanen! 
Moor de hanen héél ie niet! 
Want biej een trop hoênder 
Heurt een enkle hane moor! 
As vader van heupe kuukens 
Heelen ze um in ere door! 

Noew ~et dee breud-machines, 
.Ut deut toch wel wat zeer, 
De koukentjes tegeswoordig 
Hebt ens gin móóder meer!! 

OmeJehan. 


