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‘T SCHAAIJE VAN SLIERECHT
Vaerwel, dag Boslaon, bezjoer Haovestraet
Maarwesingel, tot de kijk
'k Mò naer Kaopstad toe, daerom zeg ik g'ndag
Ik ben eventjies van d'n dijk
Hou ie haoks m'n vrouw, je weet dà 'k va je hou
As ik trug ben, zijn me fijn weer bij mekaor
't Is niet 't schaaije van Slierecht, waer dà 'k last van het
Enkelt dà 'k zôôveul geef om jou
Ik mò gaon, d'n baos die roept. Vaerwel m’n vrouw
'k Mot aan boord, mè bultzak en kist
Zeuve maonde duurt de put in Aofrikao
En je weet, daer ben 'k meer gewist
Hou ie taai en zurg goed voor ons klaaine kaaind
Eer dà ‘k trug ben, zei die wel gebore zijn
D'n dijk van Slierecht blijf ik hêêl m'n leve trouw
Mor 't mêêste hou ik van jou
'k Gaot aan boord, bij schipper Aoi de Kannibaal
En die ken 'k al langer dan vandaeg
'n Raauwe vent is 't, dà 's echt host nie nermaol
Ja, z'n streke zijn vaals, soms laeg
Wees nie bang, m'n vrouw, ik red m'n aaige wel
Hè gêên angst om mijn, ik slao me d'r wel deur
Iederen dag dat is t‘r êên, de tijd gao snel
En 't lôôn is goed, wat ik beur
Onze meule hiet "De Grôôte Korstiaon"
En z'n emmers zijn vijf mud
Twêê en twintig emmers lôôpt ie in 't zand
En 'n paor meer nog in de prut
Slierecht, 'k mò nou echt, al doet 't me wel zeer
Want d'n dijk die mis ie aalle kere weer
't Is onverstelbaor as ie in d'n vreemde ben
Dà 's echt iets waer ie nooit aan wen

Zeuventien ton kole gaon d'r deur per week
Op de stookplaet lijkent de hel
Ok sondas beule we, wij hore nooit 'n preek
As 't nie goed gaot, 'n vloek, dat wel
Slierecht, baggerdurp, voor jou gao 'k deur 't vuur
Waer ik waark of waer dà 'k ben, op ieder uur
Jouw waotertoren, kaarkbuurt en je woensdag mart
và jou hou ik met hêêl m'n hart
Huib Kraaijeveld.

