Het Sliedrechts Dialect (703)
Klaaine dinger
Bij ons op Baonhoek en bij ons op de Kaoi
Leerde wij aallemael Slierechs praote
Was ie moeder aaltijd thuis en je vaoder buitenaf
Zukke dinger hà je toe nie in de gaote
Mor nou zij me grôôter en denk ie is nae
Hêêl ons stoepie geslôôpt, onbeweunbaor
We weunde daer fijn, ok al was 't soms wà klaain
Mè z'n aalle in zô 'n hoksie, onverstelbaor
In 't alkoofie sliep de klaainste naes ie moeder of ie pao
Met de rest và je broerties en zusse
Lag ie in 'n lange rij, op de zolder, zij an zij
As 't mos, kon ok opoe d'r nog tusse
De prak wier gekookt op 'n petroliestel
Naes 't aflaetjie sting 't vaetebanksie
We hiellepe mekaor, stinge voor 'n aander klaor
Nie voor geld, mor allêên voor 'n bedanksie
Je veegde de vloer mè vaareke en blek
Daernae gong d'n dwaail in 'n soppie
Zô wier aalles afgedaen, nam ie saeves levertraen
Dee de kolekit vol met 'n schoppie
De kachel die snorde, we zatte d'r omheen
Onderwijl drôôgde was op 't reksie
Dronke waareme sjeklaod, in pijaomao nachtgewaod
Iederêên had in d'n huis z'n aaige pleksie
We wazze tevreeje, gelukkig mè mekaor
Zagge 't zonnechie deur donkere wolleke schijne
Ok al zat 't is nie mee, riepe me gêên och of wee
Jammer, dat die tijd zôô nôôdig mos verdwijne
Nou heb iederêên haost en wil iederêên meer
Het gêên oog meer voor deus klaaine dinge
Daervoor is 't, juist daerom, messchie vinge jullie 't stom
Dà me graeg over vroeger wille zinge (2x)
Huib Kraaijeveld
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
over de uitgaoves “Wandeling langs de Sliedrechtse dijk” in de 50-er jaere en netuurlijk ’t

grôôte woordeboek “Slierechs van A tot Z”. Ze zijn, op waarekdaege aallebaai te kôôp bij de
Copy Cellar van Bas Kurreperaol naest onze waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt
243.

