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Aorie, onze meulebaos. 
 
 

Onze schipper hiette Aorie, hij was onze meulebaos 
Azzie „m over ‟t dek zag struine, doch ie: is tie mal of dwaos? 
Mè z‟n hoedjie en z‟n bonker en dà touwchie om z‟n broek, 
En z‟n pijpe, in de sokke van z‟n klompe z‟n zoudoek. 
 

 
Ja, dà was zô‟n grôôte rôôie mèd ‟n wit versierde rand 
As ‟t effe nie wou lukke, had ie „m aaltijd bij de hand 
Nie voor ‟t snot of voor de traene, mor gewoon as rullekwie 
Nè zôas tie aaltijd krabde an z‟n kont of an z‟n knie. 

 
 
Aoi dronk koffie uit „n kroesie, hêêl d‟n dag gong dà zô deur 
„s Aeves leek „t ‟n baksie blubber, aales kreeg dezelfde kleur 
An de buitenkant beduimeld, binnenin zat „t vol mè droes 

Aoie kommechie zat as ‟t waere an weerskante in „n hoes. 
 
 
En z‟n praksie mod u weete, dat at Aoi nie van ‟n bord 
Aoi at aaltijd uit „n schaoltjie en zô kwam die nooit te kort 

Hij hà nog „n raore aaigeschap, of zeg gewoon mor “tic” 
Hij at aaltijd med ‟n lepel en had aaltijd ok de hik. 
 
 
Onder schoftijd lag de meule eefies stil, oh wad ‟n rust 

Allêên Aorie die ijsbeerde, mor was dà z'n aaige nie bewust 
Azzie zee:”Man gao toch zitte, ik wor knettergek van jou!” 
Gong die mè z‟n prak naer bovene en at vedders in de kou. 
 
 



Over ‟t vakmanschap van Aoie zij' me hêêl gaauw uitgepraot 
Dà  was klasse, onverstelbaor, hij was echt achttien keraot 
‟t Was „n goeje voor d‟n baos, mor ok ‟n beste voor z‟n volk 

Ik zou Aoie 't liefst omschrijve as „n zonnechie med „n wolk. (bis) 
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