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Sondas dronk tie whisky
Dut versie gaod over êên van die fegure uit Slierecht, die al ’n hortie uit de tijd zijn
’t Was ’n zuiplap, ’n natnek, die deurdeweeks enkelt bier dronk
Mor met de zondag, dan dronk tie aallêên whisky
Overiges, wij vraege ons aaige soms af ovve wij dut versie wel kanne speule
As mense die bij ’n gitaortie zinge en ok bepaold nie vies zijn van ’n glaosie
Hij zat soches al vroeg op d’n dijk, bij de kaark
Met ’n tassie vol bier, iederen dag
Voerde nooit is iets uit, hij dee nooit ’n slag waark
Mor hij stikte aaltijd van de lach
Ha, ha, ha, hij nam nog ’n sloksie
Viel bekant van z’n stoksie
Ha, ha, ha, pils dà dronk tie iederen dag
Whisky met de zondag
Met ’n fles in z’n hand groetten die iederêên
Die v’rbijgong of -kwam van ’t stesjon
Hij zee aaltijd: “Lôôpe ken ’k echt niet op êên bêên
’k Wou dà ’t waer was, dat ik dat is kon”
Ha, ha, hij nam weer ’n flessie
De leges bij ’t ressie
’n Tassie vol staosiegeld iederen dag
Voor z’n whisky met de zondag
Op de middag dan sliep tie ’n uurtie of twêê
Op dà banksie daer vlak bij de kaark
Hij had nooit gêên perbleme, was aaltijd tevrêê
In d’n aerd was tie gêêstelijk staark
Ja, ja, ja, bierties, grôôte slokke
Hôôd achterover en klokke
Bijnao ’n kratjie vol iederen dag
Whisky met de zondag
Zô gong dà mor deur, hêêl het jaer, ’t was nermaol
Iederêên hiew z’n plek aaltijd vrij
Hij was ok mor ’n mens, vlees en bloed, nie van staol
Daerom was tie d’r ok ’n keer bij

Ja, ja, mos van d’n dokter hore
Voor ’t ongeluk gebore
’n Whisky op zondag, dà gao nog best
Bier hêêl d’n dag, is de pest
’n Whisky op zondag, dà ken nog net
Hêêl d’n dag bier, wor je dôôdsbed
Ter herinnering aan de Dorpsfiguren op het bankje bij de Grote Kerk boven aan de Kerkbuurt/
Stationsweg
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas in de
maonde juni en juli de femilie De Waard in de “Geneaologische Grabbelton”

