
BOER ZOEKT VROUW...
door de Dialectwerkgroep

Goeienaovond minsen,
Speciaol veur vanaovond hek ut 
zwarte gerei an edaon, en de mutse 
erbie. Disse mutse weerd edreugen 
tussen Barreveld en Renswou, zo’n 
bietje op de grens van de Veluwe. 
Mar ok noen in Putten deur de boe
rendansers. Mer noen effe wat aarst; 
Vrogger gungen ze nog trouwen en 
dan weerden er stukjes edaon op un 
bruiloft. Tegenswoordig geet ut heel 
aarst! Jaja ze gaon samen-woenen 
.... Wulie zeien vrogger hokken!
Mer goed; ik het un varsje evunden 
dat mien moeder as jong deerntje ook 
veur e dreugen het op un bruiloft, ik 
wil het ju li greeg laoten heuren. Het 
geet over Boer Hannes!

Boer Hannes is zo pas etrouwd 
Wat is hie opgetogen!
Blie triomferend kiekt tie in’t rond 
De vreugd straolt uut zien ogen.

Wat is hie un gelukkig man 
Men zou um haost beneije 
Want Trijntje is zun liefste schat 
En zij mag ook hum lijen.

De dominee gaf nao beider wens, 
terdege
Hun, met un passend woord, de 
karkelijke zegen
En Trijntje is voorgoed zien vrouw 
Zolang ze mogen leven.

Mar Hannes duurt dat veuls te 
lang, hie sleet zien arm um Trijntje 
En midden onder dominees preek 
Geeft hie haor un kus 
Het is beslist geen kleintje!

Foei, Hannes; zegt de dominee 
“Dat mag toch niet gebeuren” !
Je stoort de hele plechtigheid.
“Dat valt toch af te keuren” !

En Hannes zeit, half in gedachten; 
“Och dominee ... ik houw, ik houw 
Zoveul van “t lieve schaop 
Ik kon nie langer wachten” !

ün maond of wat nao deze, 
kumt dominee Hannes tegen.
En vraagt: “Hoe ist met je lieve 
schaop”???
En Hannes, arg verlegen zeit:
“Och dominee ...
Dat is un malle historie 
Want mien Trijntje is gien 
schaop ...
Een varken is ’t Jandorie” !
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