Ruile
“Mevrouw, we wille graeg wat ruile!” Ze staon mè z’n driechies voor de deur. ’t Jongchie het
een waxinelichieshouwertie in z’n hande. ’t Grôôtste maaisie het een wekkerraodio en ’t
jongste maaisie een houte baksie mè vier vaksies waerin twêê waxinelichies zitte. “Ruile?
Hoezôô?” “Nou, we zijn begonne met een appel en een aai en nou gao me de deure langs om
wà we hebbe steeds voor iets aanders te ruile!” Wat een leuk idee. ‘k Mot ‘r wel ‘n bietjie om
lache. ‘k Zou nie wete wà ‘k is ken geve. Wacht is, ‘k hè nog een staopeltjie geleze
tijdschrifte legge. Daer hoef ‘k gêên êêns wà voor trug … Blij vertrekke ze met ‘r handel.

Ekenemie
Ruilhandeltjie? Dat hebbe wij vroeger nooit gedaen. Wij wazze aan ’t touwchie springe, tolle
of hinkhokke. We deeje naetijchie, tiksie-is-‘m en wegkruipertie. Hoewel, we role wél wat!
Plaetjies van filmsterre die bij de paksies kauwgom zatte en segrettemaareke. Afbeeldinge van
veugeltjies bij de vloeichies en segaorebandjies of lucifermaareke. Trouwes, is aalle handel
aailijk gêên ruilhandel? Die ronde blekke dingchies die wij euroochies noeme zijn toch
faailijk ok allêên mor een ruilmiddel? Die briefies, waer getalle op staon, die we uit de
pinotomaot haole, zijn ok mor een ruilmiddeltjie. De winkel wà van die briefies en ik een jas.
Wà van die getallebriefies voor de supermart en voor ons een tas vol boodschoppe.

Trug
Goh, die kaainder die net aan de deur wazze, hebbe een leuk tijdverdrijf; ze lere d’r aaige
goed prizzentere en hopelijk krijge ze ok nog wat mee van êênige waerde van de gerole
spullechies. Wie weet hà ‘k net wel drie toekomstige studente ekenemie aan de deur! Wat
zou ’t toch mooi weze azze me ok aandere dinge zouwe kenne ruile. Grôôte zurrege voor een
baareg vreugde … Of veul verdriet voor een onsie liefde … Wà ‘k zellef graeg zou wille
ruile? Deuze klaaine verhaoltjies van 360 woordties die de nieuwe ‘Maarewestreek’ nou
verlangt, zou ‘k graeg trug wille ruile voor die van 800 woorde van voorheen. As ‘k weer is
iemand spreekt van de krant zà ‘k is zegge: “Ruile?”
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