Het Sliedrechts Dialect (860)

Koekoek
De zon sting lêêg, d’n aevend viel en ik zat langs de slôôt
‘k Was pas twaolef jaer, maor ‘k voelde me al grôôt
’t Gevoel dat ‘r nog meer besting, mor wat jie nie kon zien
Ik zat daer aallêênig, daerdeur kwam ‘t messchie(n)
Van overdiep daer hoorden ik ‘n koekoek
’t Was host onecht
Mor uit de griend vlak achter mijn
Kwam ’t antwoord
Toe sting ik op
En hiew het op
‘k Ben op m’n blôôte voete deur de waai naer huis gegaon
‘t Gras was al nat en deur d’n deemst daer kwam de maon
Had ik toe mor gewete hoe vlug of aalles ging
Dan was het nie nôôdig dat ik dut hier nou zing
De zon kwam op, d’n dag begon, ‘k zat vroeg langs de rəvier
En ik vroeg me af, wà doe ‘k aailijk hier
De vloedstrôôm komt, d’n ebstrôôm gaot, zô gaot ’t aaltijd deur
Soms is hêêl je leve, nie meer dan ’n sleur
En toe opêêns, daer was tie weer die koekoek
‘k Sting stom verbaosd
Want van d’n overkant kwam weer ’n antwoord
‘k Ben weggegaon
Nie blijve staon
Soms wor ie wakker uit ’n drôôm, hoe mooi die ok mag zijn
De waerhaaid is hard en soms doet tie je pijn
Toch mot jie vedder in de strijd voor ’t daegelijks bestaon
Zô is ’t steeds gewist en zô zal ’t ok blijve gaon
Want aaltijd klinkt de echo van de koekoek
Oud wor weer nieuw
’t Is ’n herhaoling van wat al gewist is

Dat maarek ie weer
Steeds elleke keer……..
Huib Kraaijeveld
P.S. De verêênigingsruimte is wekelijks op woensdagmiddag ope. ‘t
Leste nieuws over de verêêniging, is te vinge op www.historiesliedrecht.nl Deuze keer bevôôbeld dat ’t Onderhuys in de maonde
juli en augustus geslote is…

