Ast veurjoor zit al in de loch
De winter al wat krach velus
Ai dan hier in de oêlenvlog
Een endjen goat kuiêren us,
Dan denk ie toch, ut buuten-lèven
Wat oademt dat een rust!
tls of ut alles is umt èven,
Gin kwoad gebeurt hier bewust!
De veugele zölt zo al weer reem,
Alles wodt tan weer niej,
As de koekoek binnen kot geet
bleern
Dan is de winter vebiej!
tWas zo kot toch nog eleen
Tut int begin winter toê
Haj de mense ant knollenroên
ezeen
Das biej toern een kolt gedoê!
e tGing deur tut ze vaste vroom,
tWas toê ok mooi ewes!
De leste knollen waam veloom
Dee bouwt ze onder veur mes.
Toê de mangels ok waam
op-edoan
En in de koêle emaakt
Kon alles wat meer kalm an goan,
tBuutenwerk wodden estaakt!
Noew kieke wiej opt veurjoor an
De tied geet gaw vebiej
Wie wacht ter op met vl elan'
tVeurjoor maakt altied bliej!
tls net of u~ noew gauwergeet
Een dag vrgger, langer duum
tZal wèèn dat d'jonkheid ut deed
Jong telt gin dáge, moor uum!
Och nboer zal nooit teumug goan,
Doors altied wel weer wat,
tEne is nog neet af edoan
Of tandre wacht; zo is tat!
tDaagluks werk dat ze doon zult,
De dinge dee altied mot,
As tat tn dag neet heelmooi vult
Zeukt zin ander werk genot!
Zo zölt ze wel us een benne
maken!
Een.halfmuds benne vlechten

Dat bunt's nkeer heel andre zaken
Dee ze dan goat beslec~ten!
As ze us nklein mandjen deen
Mees leef-hebbe-rieje was tat
Dan gebrookten ze wel
weert-wèèn
Dee greujden umt göttengat!
tGöttengat das egraven door,
Afvalwater mot ter in bezinken,
Das een logisch iets wel, moor
tWol af en toe wel us stinken!
Door was dee weert um hen epot,
tWas toor altled wat nat!
Dat vindt dee struuken een genot,
Dee greujden door heel had!
Weert vin ik dat is mooi spul
tls altled een goed gezich
Ok ai'n wéé draait, an top een nul
En ze bunt ok zo mooi lich!
Onmisbaar hoas veur tfiêne werk
Met weert dooj goeje zaken,
En toch bunt deetwiege heel
sterk
Völle dinger köj door van maken!
tVeurjoor dat brech niej lèven
Jonge scheûpkes zeej al dartelen,
Hier's van alles te belèven,
De kinder goat straks spartelen
Ze goat zwemmen, tjonge spul,
Der bunt al jonge kalver ok,
Ut peerd hef a al een vûl,
De boer is noew weer drok!
·Eénentwintug meert dat is
Straks een bezundr e dag
De dag is zouver en gewis
Eèven lange as de nach!
De dag duurt tan van zes tut zes
Dan geet um denach vedriêven!
Zo is ut altied al ewes
En zo zal t altied bliêven!
Ik wette zes uur dat klopt neet
Urn daw hier hebt Duitse tied
En met april dan hew compleet
Nóg een uur in ut vesch'(et!
Dan buw nheel ende int vuurn,
Wiej loopt hoas ons zelf vebiej,
Toch bun ik met vevrögde uurn
Bes heel content en blièj!

Want op zon vröggen morgen
Is alles toch zo mooi!
Iej zet an kant de zorgen
En veget effen alle zooj!
Zo vrög door in de margendauw
Dan is de natuur compleet!
Zo iets f'Jjns veget ie neet gauw
Dan vit weg ok alle leed!
Jammer zal ut wel wèzen
Daw hier dan gin zunne hebt
kRebbe dr pas nog over elèzen,
kDache dan wodde wiej genept!
Eénentwintug meert, kvin tniks,
En tliekt mien ok wel raar
Brent gins de zunne had en fiks!
Zee steet tan veur de èvenaar!
Dus ist dee dag veur ons wel mis,
Door is toch .éne zunne moor,
As tee wied vot, door gunter i
Wodt hier dee dag wel goor!
Iej wet toch ze kan ummers neet
Op twee plaassen stoan in de
loch,
As ze dán veur de èvenaar steet,
Door bonne wie mooi met
bekoch!
Moor goed, fveurjoor kump weer
ils al hoas an de gangen,
tls net of ik ieder joor méér
Dr op wachte met velangen!
De dage bunt goed ant lengen,
tKlimaat wodt al wat zach
tVeurjoor zal boapluk brengen
Wat wiej der van vewach!
Ut geldt tuurluk ok disse keer:
nDreuge meert, 'n natte april,
Zo zekt ze ut altied weer,
Dat is zo as de boer ut wil!
Meert zal brengen zo ast beurt
Zeuven mooi zunnege dagen,
tKan bes wèèn ok dat ut gebeurt.
Daw al warmte kriegt, met
vlagen!
Is ter wel iets dat mooier is
As de tied dee veurjoor heit!
Alles wodt tan niej en fris!
De kolde winter nemt afscheid!
OmeJehan

