De groete van Piete en Tinekes uit ’t Wilde Weste
Wij weune tijdelijk in’n plaetsie in’t Zoije van Utah, in’n vekansiehuis van
Tinekes nicht en heur NieuwZêêlanse man. ’tIs een comfertaobele drie-kaomer
weuning met een grôôten ouwen oto en twêê fietse. Fientjie het ons laete
kennismaoke met wà van heullieze vriende. We duike hêêlemael in’t
durrepsleve. Vrijdagaevend bekeke me een grandiôôze show van d’n Dallas
Brassband. Zaeterdag genote me in de RK-kaarek van’n smaokelijke maoltijd
ter gelegenighaaid van Sint Patricks Day (de petrôônshaailige van de Iere).
Zondags zatte me drie uur in de Mormoonsekaarek voor achterêênvolleges: een
saomezijn van de manne/vrouweverêêniging, bijbelstudie en ’n kaarekdienst.
Maondagaevend wazze me gevraegd een cowboyfillem te bekijke die hier in de
contraaie was opgenome. Aalles gaot hier hêêl rustigchies. ’t Vekeer, de
gesprekke tusse de mensen (ze praote langzaomer) en in de winkels hebbe ze
aalle tijd voor ie, ok aan de kassaos. Zaeterdag wazze me in zô’n supermart waer
op ‘n gegeve mement aalle cassières rond ons heene stinge om te kletse.
Maondag wiere me in’n aandere zaok aangesproke deur een 80-jaerige
vakkevulster die zee: "’kHè jullie al drie keer in de winkel gezien, nou wì’k
wel-is mè jullie praote", en dà deeje me vervolleges een stief kwertiertie. Veul
mense maoke spontaon een praotjie. We zalle ons hier zekers nie êênzaom
voele. Azze me in onze felgekleurde jacks deur ’t durrep lôôpe, stoppe
otomobiliste somwaaile voor ’n praotjie of om een lift aan te bieje. Ze zien dà
me buitelanders zijn, want Amerikaone lôôpe ommers nie, die neme d’n oto!
Onzen overbuurman was êên van de bevrijers in Zuid-Limburreg in 1944. Hij
vong Nederland mor koud en nat. Gelukkig moch tie bij een boer in’t hooi
slaepe in ruil voor twêê rêêpies seklaod. Gistere kwam deuze 90-jaerige
ôôlogsveteraon aaigegebakke brôôd en’n potjie jam brenge. Onze korsvorse
vriend George(92) was êên van de parresutiste die de Rijnbrug bij Nijmege
verôôverde. Hij zee: ”Easy job; de landing op Secilië, dié was zwaer! De Moffe
schote twaolef vliegtuige mè parresutiste neer voor zullie d’r uit konne springe!”
Gisterenochend hiellepe me Gale met inpakke voor heur verhuizing. We zijn
gevraegd om een ôôgchie te houwe op de 94-jaerige buuvrouw. Deur aalle
sosjaole verplichtinge die we aangaon, zijn we nò nie aan vekansie
toegekomme! Mor aamel hêêl plezierig.
Vlak voordatte me hier aankwamme was t’r 25cm snêêuw gevaalle. Nou is’t 20º
en de zon schijn meraokels!
Piet Pols

Het Crossline monument op het Albrechtplein.
De overbuurman van Piet in Utah deed mee aan ‘Operatie Market Garden’ ,
een geallieerd offensief in 1944 bij de Rijnbrug te Nijmegen. Oud-parachutisten
brachten enkele jaren geleden een bezoek aan Sliedrecht. Stilgestaan werd bij
het Crossline monument op het Albrechtplein. Daar had de Amerikaan zomaar
bij kunnen zijn.

