
In Vodden von gin mense't raar 
Dat 'n paar gezinnen met mekaar 
(tWas gin uut d'band springen) 
Druut wol 'n; en dee gingen 
Zondagsus noa de Boggelaar 

Ast zommer was en ok mooi weer 
Wol iederéne t och een keer, 

. Temins te èns int joar 
Us weer bekieken door 
Dat zo slim mooi gedoê weleer. 

tLei neet woar noew is dat café, 
. An dVodden-Warnsveldweg, o, 

nee! 
Van door koj dr wel kom'n, 
Ai door de zandweg nom'n 
Kwam ie dr dan noa'n end alree. 

Wee van de andrekante k wam 
Dus de wège deur Hakvoort nam 

·Mos veur 'tHiêtveld afsloan 
Linksom 'deur d'weiën goan, 
En dat gaf è.en betjen t am-tam. 

Want ut was veur elkéén 'nplich 
Dee hekken mossen lös en dich, 
En al bun iej wel sterk 
Das noew eenmooi een werk 
Dat gemaksmense neet lig! 

Mennugéne had ok een s tok 
Asse deur d~ weië hen trok, 
Al wisn zee alc-emeen 
Dat beeste eur niks deen, 
Bandeloozen waarn tdr o toch ok! 

VanafLeesten koj drok kommen 
Ai de weg lanr s Scheuros nom'n, 
Woar tGanzeslag neûs lig, 
Dóór haj rin "hekken-plich" , 
Van dé kante kwa mn héle dromn. 

Ze gingen bie Pedies dan langs 

Van doorafzaggen zee al mangs 
tBoggler-Hekke lös stoan, 
Kon'n dr dus zó h1goan, 
Jong en old kon vandáge gangs. 

. Van dree kante kwammen ze dus; 
De afstand vonnen ze ging klus, 
Toê op de Boggler an, 
Door wedn dan volges plan 
Op dee banken eers uut-erus. 

Völ ruste hadn ze neet int gat, 
Ai wat woln zeen mos-ie wel rad 
Wieter door weer goan 
Köj nergus laage stoan, 
De Boggler was zo groot as wát! 

Kot veurán was ut drek al knal 
Door was viëver ea een wal 
Met dr in goldvissen 
En iej köat wel giss~n 
Dat tat een ieders aandacht !!tal. 

Wieter goande dan over'n pad 
Wis iet neet lloê of iet ut had! 
Wat was ut door tocll mooi, 
Alles van goed allooi, 
tWas éne fleur, van kleuren zat! 

Een bloemenpracllte zootier ead 
Doormet woddea ie tleor vewend! 
Ok heel •ooie vennen, 
Fiên' en grofve dennen, 
Een sclloonheid gewoon 
ongekend! 

Moar vral dejonges wola stagge 
Door over de kettinrbrucc-e, 
Hing tlee iets int water 
Oan raf tat'n geklater! 
Griëzels leepn over oew rngge. 

Dr waarnok spiëgels ia kleur, 
Door ston iedreen ok effea veur, . 

Moor d'mooie rocea-tulla 
Dat was toch wel de kruûn! 
Luxe aalec;en wat eeR ceur! 

dLanen zowel asn eerepoort 
Hebt iederène altied bekoord, 
Zukke móoie booren! 
lej was opcetoo•en! 
nLustbof was llt, on 'asóper oord • 

Ea dr was ok eea doolhof Rog 
Woar'nieder de wee- zenken mog, 
lej wissen, door biDJleD 
Zöj 'n vèurstellinc vinnen, 
Ai eers de wer roed llad ezocb. 

Al Door waarD. kabouter neer ezet 
De baarden met zeep in evet, 
Ut steln'a scheerwinkel veur 
Ea eur boarden, eers eur fteur, 
Waarn deur zoope noe éne klet! 

Al de weg bad evon 'a dan'nkeer 
Zol ie roan zinren altietl weer 
Ut deantjen; t oê een llit, 
Hoowel der niks in zit: 
] Kees loat oew scheereil 
l(ees schaam oew wat! 
De zeepe ent kwassie 
Dee stoan in u t kassie, 
Schèer noe caw de snoete weer 
clatl!" 

Gin zée oC Schevenincse Ple p ier , 
Kiit án tqen wat veur OH bier 
Dee Bergelaar is ewes! 
Dee róózen; en dee rès!! 

Dat de Bocgier dr neet meer is 
Is en blif een cr oot remis. 

OMBJEHAN 


