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VLIEGE
Gevloge hè 'k zelf nò nooit. 'k Durf gewoon niet. Al zeg iederêên: "Nou, 't is net ovvie in de
bus stapt!" Dà ken dan wel, mor ik waog me d'r nie aan. Kompt daer nou mor 's om. Ze
kennen 't vliegverkeer bekant nie meer op rollechies laete lôôpe. Veraal onderlest med aal die
vekansies. Azzie wil kè je naer 't end van de wèreld. Die vliegmesienes worde aals mor grôôter
en grôôter. Je ken aai'lijk hêêlemael nie begrijpe dà ze met honderde mense in de lucht kenne
blijve hange. Zô zie je nog is wat van de wèreld, mor 't kost wel 'n paor cente. Nou hoor 'k dà
Schiphol ok te klaain wordt. Gêên wonder! 'k Denk dà ze 't beste in zêê uit kenne braai-je, daer
is ommers nog ruimte zat. Meschie is dat 'n mooi putjie voor Slierechse aannemers? Die hebbe
wel meer vreemde dinge geklaord. Mor die waarke ok nie meer voor 'n grijpstuiver. Ze praote
vandaeg d'n dag of een miljoen niks is.

Vliegmesien
't Was, denk 'k, in de twintiger jaere dà 'k voor 't eerst 'n vliegmesien zag. Mè veul gebrom
kwam die aanzette bove de spoorbrug en d'n hêêle buurt liep uit. De klaaine kaainder wazze d'r
dôôdsbang van. We hadde d'r al wel veul over geleze in de krante, mor 't zelf zien was tò nog
hêêl wat aanders, hee. D'r is op Baonhoek veul over te doen gewist. " 't Is niks as
waoghaalzerij!" "Ze speule met 'r leve!" Je gong d'r nò nie voor honderdduuzend gulde inzitte.
Vaoder zee nog: "De wèreld raokt op 'n end, want de lucht is t'r allêên voor de veugels!" Azzie
toe verteld had dà je d'r laeter effe gun en weer mee gong naer de kindere in Canaodao en dat
de baggeraers d'r aalemael gebruik van zouwe maoke, hà niemand 't kanne glôôve. Dat zou
nog 's wat aanders weze as zes weke op de bôôt naer Indië. Nêênt, zô wijd was 't toe nog lang
niet, mor 't begin was t'r!

Naer de maon
En nou? Mens, ze zijn al naer de maon gewist. Je zou zegge: "Waer mot 't end weze?" Op de
maon was zeker ok nie veul te beleve. Onderlest hebbe me nog op de tilleviezie kenne zien hoe
ze daer in de ruimte zweve. Med een rotgang zôôvel keer de wèreld rond. Mè z'n driechies in
'n naauw hoksie, je ken d'r je gat nie kere. Is 't dan een wonder dat 'r êên zô'n bietjie kierewiet
wier? Je begrijp tò niet hoe dat aalemael raailt en zaailt. En toe zatte ze nog in d'n donker ok.
En 't kost 'n grôôten bom duite. En wà zien ze daer? Hêêlemael glad niks! Dà geld, denk ik,
kon beter bestemd worde voor de aaremoei in de wèreld en azzie 't hier hoort is t'r ok naarges
geld voor. 't Ken ok weze dat de geleerde denke dà me laeter aalemael op Mars kanne gaon
weune. 't Zou best is kenne. Wie weet waer we nog voor komme te staon. Je stao bekant
naarges meer van te kijke. Mor ik wil eerlijk bekenne dà 'k soms wel is trug verlangt naer de
tijd dà vaoder zee: "De lucht is voor de veugels!"
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