Het Sliedrechts dialect (318)
ROTTE (2)
In 't vorige stuksie heb u al kennis kanne maoke met de twêê zusters die een winkeltjie begonne naedat 'r
moeder gesturve was. Nae verlôôp van tijd konne ze naer een grôôter huisie buitendijks, mor daer hadde
ze last van rotte. De maaider vroge d'r aaige af hoe die bêêste dan wel in d'n huis, en wà nog gekker was,
in 't winkeltjie konne komme. Hier 't vervolg:

Ontbijtkoek
Jaontjie hà wel is gehoord dà sommige rotte wel deur d'n dijk konne graeve! Wat mos ie je aaige daer nou
toch bij voorstelle, hee. Hoe was 't toch mogelijk. Bovendien.....meschie wazzen 't gêên êêns rotte gewist.
Weet jie wat? Ze zouwe de proef op de som neme. Saeves leeje ze een hêêlen ontbijtkoek bove aan de
trap, want ze kwamme vast wel uit 't onderhuis. Volgenden ochend?......D'n hêêlen koek weg!......Nêênt,
dat dee een muisie niet! Ze hadden 't aai'lijk ok wel kanne wete. As t'r achter je huis een gantel lôôpt, waer
'n hôôp pleeje op uitlôôpe en iederêên anderande rotzôôi in gooit, krijg ie van 't zelf rotte. Toe hebbe ze bij
Elzenaere rottekruid gehaold. 't Hielp niet! D'r is t'r meschie wel is êên dôôd gegaon, mor dan kwamme d'r
wel weer aandere.

Kat
De bure zeeje: "Mens, neem toch een kat! Dan bè je van hêêl d'n harzeer af!" Neeje, daer doche ze nie
over. 't Is t'r toch van gekomme. Van iemand uit de buurt konne ze een jong katjie krijge. Op d'n duur
konne ze d'r ommers nie meer buite. 't Zou wel wenne. Ze noemde hum Gerrit en keke 't bêêsie amper aan.
Of zô'n bêêst 't nou in de gaote had dat ie mor geduld wier, dat weet jie niet. Hij gong wel aarg z'n aaige
gang. Hij trok de polder in, dronk uit de slôôtjies, ving groene waonekers en frat muize. Zô kwam die aan
de kost. Thuis nam die hôôguit een bietjie drôôg brôôd en dronk uit de kraon. Hij sprong dan op de
geutstêên en wachtte nè zô lang tot 'r iemand de kraon een bietjie ope draaide. Buite was tie in z'n element.
Zat achter de veugeltjies aan en mè lêêg eb wipte die mè z'n pôôtjie de vissies uit de gantel. 't Is wel
gebeurd dat ie 'n dôôdgebete rot mee naer huis nam en voor de achterdeur neerlag. Hij beet ze wel dôôd,
mor daer bleef 't ok bij. Ze hebbe Gerride jaere gehad. Aaige zijn ze nooit met 'm geworre, ze ontliepe
mekaor zô'n bietjie. Mor......last van rotte hadde ze nie meer!
Hartelijk dank, Mevr. B. uit P., voor dut bezondere relaos!
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