Uitzicht op een troosteloos hondenuitlaatpark …

Niemand te zien in het hondenuitlaatpark aan het Middenveer.
Mens en hond blijven nog even binnen. Hengelaars zijn in geen
velden of wegen te zien. Zelfs onder een grote paraplu wagen
ze het kennelijk niet. In de plassen neergedwarrelde herfstbladeren. Wel een mooi beeld voor wie het maar wil zien.

’t Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer.
“ ‘t Is al negen uur, mor ’t lijkent pas zes uur!”, hoor ‘k Korsjonnaos zegge. Werempel, as ‘k naer buitene kijkt, schrik ik me
’n hoedjie. ‘k Mò gelijk aan Gerard Cox denke. Aan ’n oud vaarsie van ‘m. Je weet wel: ’t Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer.
Nanana-nanana-nana. Wat hebbe we d’r in ’t kouwe, natte
voorjaer naer uitgekeke. Maondelang: april, maai, juni. ‘t Kouwe voorjaer hiew mor nie op. Traog en langzaom krope de
kouwe weken verbij. Maor aaindelijk, daer was tie toch: de
zon! ’s Aeves pas laet donker. Bij ’t opstaon al weer lekker
licht. Wat ’n mooie zeumer was ’t toch. Veugeltjies rondom in
de bôôme, soms ’n lastigen meezik. ’s Nas mor jaoge op ’t aareme bêêsie. Net nog niet de zeumer van d’n êêuw…

Mor as ‘k nou naer buitene kijkt, grôôte plasse op de straet.
Zellefs de eende schuile onder de bossies. Aalles kletsnat. Boieradar verspel waainig goeds. Ja, dan besef ie echt dat tie weer
verbij is die mooie zeumer die in juli pas begon, mor nie op
leek te houwe. Gêên mens op straet en, hoewel ’t hondeweer
is, ok gêên viervoeter. Na-nana-nanana- nana, hoor ‘k Gerarde
aalsmor deur neurië. ‘k Wor t’r nie vrolijk van. Dikke druppels
op de raome. Haarefstblaore dwarrele in ’t rond. Laet-bloeiende
hortensiaos buige d’r takke naer de grond. ’n Graonenpie kijk
me aan en ‘k hoort ‘m klaoge: “Waeraan hè ‘k dat nou verdiend?”
Ja Gerard, ’t is echt verbij. We gaon de nachtschuit weer in.
Och, laete me mor nie aals te veul sombere. Wie weet krijge we
nog ’n paor mooie haarefstweke mè prachtige haarefstkleure
rondom, mooie spinnewebbe, en dunne zonnestraoltjies. Meschie zit Gerard d’r ok, aal neuriënd, na-nana-nanana-nana,
wel naer uit te kijke! Of is tie bezig z’n parresol in de winterbaareging trug te zette. Z’n flessie zonnebrandolie, waer nog ’n
bôôjempie in zit, gaot in ’t kassie waer ok de zwembroeke in
legge. Makkelijk om ze bij de vollegende mooie zeumer bij de
hand te hebbe. In de gewasse baddoeke is gêên korreltjie zand
meer te bespeure.
Onze zjeu-de-boelballe zijn in de kerreven gebleve. Vollegend
jaer zeumer vinge we ze daer wel trug. Wie ze dan vergete is
ken aaltijd nog mè drie appeltjies meespeule, zôôas dien Belg
op de kemping dee en … d’r werempel ok nog ’n rondjie mee
won. “Kè je zien hoe goed de rest van de ballegooiers was”
hoor ‘k jullie denke!
Ik kijk nog eefies naer buitene. ’t Is allêênig nog mor harderder
gaon waaie en regene. ’k Gao t’r strakkies êêst mor is ’n fotoochie van maoke. Kan ’k vollegend jaer nog dubbeld geniete as
die mooie zeumer van 2014 weer zal beginne.
Na-nana-nanana …
Besjaon

