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UUT'T OLDÈ VODDEN .. 
Tegenover meister Odink's huus, 
Dee was toè bove.nmeister hier, 
Ston ut gedoê, pakhuus Jncluus 
Van Genussen de winkelier. 
Das toor int harte van 'tdarp 
Duch mien weln goeie stand, 
tMarkplein op een steene-werp, 
Ok de schole vlak bie de hand. 
De kerke zeej door ok stoan 
Op nog gin tweehonderd pas, 
As Gersen door ben zol goan 
Wast veur um dus gin más! 
As oew huus zó biej'nkerke steet 
Wodj van zon loop neet stram, 
Moor'kwette toch zo zeker neet 
Of hee door wel vake kwam. 

Een winkel neet bezonder groot, 
Want •tgezin zol door ok wonen, 
Door vedeenen ze dan eur brood, 
En zee konoen ut bes doonen. 
Der stief neus tegenán ebouwd 
Stön ut pakhuus met-de zolders, 
Veur toê, heel neet benauwd. 

Op d'boven-zolder de rolders 
Woom dik touw over liêp, 
Ai dl' onder an zoln trekken, 
Ut leep toor over 'ntakelrond, 
Gingen met een betjen gepiêp 
Noa boven de kisten en zekken. 
Dat mog tut tweehonderd pond. 

Oerrussen was 'nordentlukke 
vent, Van lèèftied von ik 
middelbaar, nKieine veertug; 
noew buw gewend: 
"Das jong" zeg ie noe altegaar. 

Hee was net as andremensen 
Dr was niks gin ongewoons an, 

Daw toch richtten onze lenzen 
Dat geet um nog'n andre man, 
Door was ok oog'nolden Gersen 
En dèn kon op iets b66geo! 
Al baaln hee neet de persen, 
Dceeo was bezuoder in onze 6geo! 

Hee had völ 'opiêpe in de mond, 
Ie zagn um doormet keer op keer 
En dan liëpe doormet rood 
Met d'kop van de piêpe 
ummeoeer! 
Noe hei allichte welsezeen 
Dat bouten biej règeo een keer 
Piêprokers dat wel meer deen, 
Moor héé dee tok met mooi weer! 
In de winkel, bouten, oaveral 
De piêpe dan onderste-boven, 
Dat deeje zo völle joaren al 
Van de margen tut de oaveo! 

De men se zeiëo toëtertied 
"dOlde Oersen das een t ype!" 
Ze kenoen um wied en zied 
Deur zien urngekeerde piëpe. 
Hé von ut machtug iotresant r 
Datte zo doond int o~e leep 
Veulde zich an'n stér vewant 
Dee ók noa iets hógers greep! 
Och, as alle meose 't zelfde bunt 
En ledreen moor gewoon legaal 
Nooit beurt één of aodre stunt 
Dan ist lèven kolt en kaal! 

De ganse dag ho'as liêpe 
Door dus zooaveral rond, 
Onderste boven dee piêpe 
Dan in zien mummelmond. 
Hee hef'tzicbzelf wel ao edoan 
d 'rnood ging ooa de piëpe stoan, 
En asse dan een smoes vetellen 
Watte ok wel geeme bef edoan 
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Kon ut de mense wat kwellen 
Dat ze neet alles zoln vestoan. 

Den olden dan, ik wette niêt 
Hoovölle joar bee wel was, 
Was oog, zo aj dat meer ziêt 
Zowiet'k um zag, bezonder kras. 
Biej toero voo ik um ok leep, 
Kon :r:elfs wat orgaoiseern, 
Al ginr'twel us over de streep 
lej koo'n no~ van um leern! 
Zo was ut us dat'ntramwagon 
Op ut wissel hier in Vodden 
Heelemool vol elaajen ston, 
Mos b iej GerruSflen elöst wodn. 
En doar was ok nog bóás met 
Andes kwam dr stoageld op! 
Dèn olden bef toe de zaak ered, 
Wist op te Ipssen zonder strop. 
Schooljonges dee over·bléven 
Door tussen twaalf en twee 
Hef hee een kans egeve~, 
De grootsten moggen met um 
mee. 

Dee jonges heb de tramwagon 
Eers veur ut pakbuus escboven 
Toê elöst; en wat halféén begon 
Veur twee uur was alles boven! 
Zukke jonges bunt bie de hand, 
Gerssen had ze biej de klèdde 
Dat karwei wodn mooi aférond, 
tWas boas net'n lopende bad, 
De jonges leepen in d~ wedde 
Hoas eur beene uut de kont! 

Zo kwam deur jonges te 
, misbruukn 

Ut lössen mooi in kan en kruukn! 

OMEJEHAN 


