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Faobeltjie
Bij ’n slôôtjie achteraan de Kikkersteegt zat ’n diepbedroefde kikker. Zô bedroefd
was-tie, dat-ie gêênêêns maarkte, dat ’r een grôôte schaoduw over ’m viel van een
ooievaor en toe die ’t in de gaote kreeg, was ’t al te laet om nog in de slôôt te
springe. In gedachte nam die al mor vast afschaaid van Kikkerland, mor tot z’n grôôte
verbaozing had-ie deuze keer mit een vreemd bêêsie te doen, aarg vriendelijk en
tetaol nie gevaerlijk.
“Wees niet bevreesd, brave borst”, sprak d’n ooievaor in deftig Nederlands, in onze
familie eten wij geen kikkers, zelfs geen kikkerbilletjes. Ongemaarkt voelde Piet de
Kikker ’s aan z’n kontjie en werachtig, aale twêê z’n billechies zatte d’r nog. “Ik kom
uit een zeer deftige familie, mijn voorouders bezaten nog een paalwoning tegenover
het huis van Volker, vandaar dat wij slechts deftig voedsel nuttigen”, raotelde d’n
ooievaor vedder.
Mit dat Piet van woede uit z’n vel wou springe, had-ie deur, dat-ie dat beter nie kon
doen, want Mathilde Ooievaar bleef vriendelijk. “Vanwaar uw verdriet?” “D’r is
vandaeg grôôt fêêst in Sliedrecht”, zee Piet, “en nou schijne ze twêê daege lang,
tijdes dat baggerfêêst in de Kaarkbuurt, voor ’n zacht prijsie ’n boeksie
“BAGGERDURPSPRAOT” te verkôôpe en dat hà ’k zô graeg wille hebbe, mor zô ’n
end kan ’k nie lôôpe.
Van wat-ie toen hoorde kreeg Piet ôôge as schutteltjies. “Klim maar op mijn rug, dan
vlieg ik u herwaarts”. “ ’k Zel wel voor ’t lappie gehouwe worde”, doch Piet, “mor ’k
mot ’t riskere, want of ze me nou hier opvreet of onderweeg, wat maok dat nou uit”.
Mè z’n gladde pôôtjies klom die dus op de rug van Mathildes en aal gaauw zag-tie de
huize van Slierefruit en de Kwitantiesteegt onder ’m deur glije. Net verbij de Grôôte
Kaark begonne ze te daole en toe sloeg ’t nôôlot toe. Mathilde dee dat naomelijk zô
schielijk, dat Piet van d’r rug af glee en mit ’n plof voor ’t huis van d’n dierearts terecht
kwam. Dien aarme man kon ’m ok nie meer helpe, want zô komp ’t nou, dat aaltijd
azzie ’n kikker op d’n dijk ziet, dat-ie dan hêêlemael plat is.
Neem dus gêên enkeld risico, kom naer ’t ouwe gemêêntehuis lôôpe, naer ’t
Slierechs meseum dus, azzie ’t boek wil kôôpe. Je mot nie gaon vliege, maor wel
opschiete, want zôveul zijn d’r nou ok weer niet.
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