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Gaoj mit

gaoj mit
t’aovend gaow vurt
wij kriegt de trein en
stapt ienerworens uut en
gaot slaopen in een hotel en
eet in een dik restaurant

   ik hebbe gien zin an reizen
   slaopen mit oe wil ik niet en
   van eten mut ik speien

gaoj mit
t’aovend gaow vurt
wij kriegt de trein en
stapt bij een badplaatse uut en
dan gaow lopen
langs ‘t straand

   ik holle niet van reizen
   ok niet van de zee

gaoj mit
t’aovend gaow vurt
wij kriegt de trein en
gaot hen de stad en 
wij drinkt een glas of wat

   ik holle niet meer van oe.







Quaestio vexata

Hoeveul jaor is’t nog mar eleden, mien main,
daw speulden in ‘t samme onlaand bij de Slokkert,
waow oens verkreupen en vangertien deden in ‘t riet.
Ik zie oe nog zo: bebloste wangen en strikkies in ‘t haor.
Leg de narm um mij hen, zeden ie, en laot mij nooit weer lös.

De tied gung verdan en kiek wat der van oe eworden is:
Schoonebeker laom dat onneuzel wacht op ‘t mes
dat heur rap en liefdevol de ströt deursnieden zal.

Wat he’k oe in de vrede anedaone, mèense.
Hoe kwamen wij zo evöngen en verstrikt.
Wat gung der mis tussen oens, main.

Kome wij ooit weer lös?



Panta rhei

Stroom ik
deur de lege laanden
langs Voele Riete, Wildenbarg,
De Rievest en De Kniepe,
droom ik.

In wintertied was ik bried
as Iessel, Vechte,
mar deur ‘t volk
dat alles veraandern wil,
schroom ik.

‘s Zomers
komp ‘t water
niet meer tot an mien lippen.
Ik hale Möppelt, mar vraog mij of:
stroom ik?

Ik stort mij uut
in ‘t Diep.
‘t Heden gledt in ‘t verleden,
alles giet veurbij,
stroom ik of droom ik.





Pantha rhei II

Wij, grote oostervoortsche en de slokkert
gliedt traog vertrapt in ‘t lieverse
gladde aolen, modderzeelten, stiekelbaors
blauwe reiger, dito dolk (wild op ‘t vissenvolk)

oh, mensinge, oh hazematen, oh bruggien
oh zwarte dichtersweg, oh dikke veurjaorsboom
nog even en ‘t is mit oens daon

heur en huver, de leste trap is dommies daor
en dan gaow, oh herinkmèensen
rechtuut rechtan langs loop en paizermao
hen ‘t godvergeten geile grun’ger laand
en dan verlös bij zoltkamp
eindelijk oens de zee.

Wij wilt der seins niet an
mar in ‘t grote levend
is veur oens gien stee.





Aa recht (Panta rhei III)

Leup  ik bij de Loop, ‘t Olde- & ‘t Oostervoortschediep
dan kwaamp, och heden, mien jeugd mij weer in ‘t zin.
Oh nuvere Hoogeveensche-, Smildeger- en de Dedemsvaort,
Wat waren ie mooi in al oen echtheid, oen rechtheid.

Mar recht - slecht en alles mut weer op de schup.
Laand en water mut veraandern, mut meaandern.
Och mien arme Olde-, och arme Oostervoortschediep.
Wat bin ze mit oe in de weer mit schuppen, shovels, etc.

Drenthe, och arm Drenthe, alles wat mooi en recht was
Mut weer kroem. Zo verrinneweert ze mien hiele laand.
Alles, ja alles mut hier krange. Loop hen drieten mit oen draglines!
Mieg oen moe de kachel uut en maak mij nou eindelijk ies die Drentsche Aa
recht!







Onder ons

vissen dreven
dood in’t water
de campagne was weer lös
eerpels zeden ie
en ik zage
de eerste rimpels
in oen vel

wij vrijden veule
in die dagen
mar de staank van rötting
bedörf ‘t mieste
van oens spel



En sangen was ‘t grös

Wij zaten bliend veur wat nog kommen mus
veur ‘t huus van Berend bijien.
Wat vrömden, vrouwlu, kundigheid.
Grolsch en stickies gungen
van mond tot mond.
De ramen stunden lös
en uut de boxen klunk ‘Our house’
van Crosby, Stills, Nash & Young,
een longerend lied over thuuskomen.
Toen ‘t volgende nummer
(‘4 + 20’ years ago) begunde te klagen,
heurden wij ‘t geluud van de donder.
Wij keken menare an, mar wachtten teumig of.
Aalt kwaamp as eerste in ‘t ende.
‘Wij mut de boel hen binnen brengen’, zee hij.
‘Der komp mij daor een dikke donderschoere anzetten.’
Wij vuulden dat ‘t mit lieverlao begunde te weien,
mar pas toen de eerste druppen völlen,
kwaamp alleman in de bienen.
Doen en high stunden wij veur ‘t glas
en zagen in ‘t grauwe gele locht
de neie laandschup:
blauw was de bos en sangen was ‘t grös.







Reckitt’s blauw

Roeg tippien laand,
vergeten te ruilen
bij de verkaveling.
Een koppeltien
Lakenvelder koenen
an de vreding.

Een zettien later
zie’k in de dook
allent nog wat zwarts.
In de midden lakens,
hemmel ewast.

Reckitt’s dèenk ik,
puuten blauw,
mien moe as ze
‘s maandags
de wasse
an de liende hunk.

In de dook
heur ik’t
zachte beulen
van de koenen.

Onheurbaor
reer ik
mit heur mit.



‘t Pad

‘t Pad kronkelt zunder fouten wieder, alles mut leiden
tot ‘t ontmaskern van een ontzaggelijk misverstaand...
Dèenk nooit dat de wandelaar zo mar wat umme sloert
want de leste ontluusternde schoefelderij heurt der ok bij.
‘t Improviseerde slotnummer wordt bij menare gaard
uut raapsels herinnering, klankflardegies, een kreupele cadans,
mar de uutkomst is zuver, vrugger of later
wordt de reken liekedeerd, op een dag ok die van oe.
Al wet oen mitzwabbernde kop krapan nog waorumme
hij nikkopt, oen voeten bint wisse van’t pad.

(Elisabeth Eybers)





Umsums

Hier graaft hij nog op ‘t Witterveld
veur eigen braand en weinig geld,
een vrouw, wat kiender en een sik
en seins wat foezel veur de skik.

‘t Levend is mar al te vake min
en achterof hef ‘t ok gien zin.

Hij lig nou in ‘t zore zaand.
Mar ‘t veld dat blef, ‘t heidens laand.









Erica waor bist doe bleven

daor lig ze nog
die lil’ke drèentse heide

wat voel en stroek
en grös en schaop

een ansichtkaorte
van een halve stuver

‘t is kuunst
en aans is ‘t niks

kuunstmes deraover
en dan de ege!





Vaart mien busse weer as een kamer deur de nacht
dan dèenk ik an wat buten is en huver zacht.
Mar loop ik deur de straoten in de regen
dan dèenk ik: kwam ik mar een busse tegen.





‘t Vrömmes dat heur börsten in de achtertune holdt

- Waorumme hol ie oen börsten in de achtertune?
Tja, ‘t is een manlu-maatschappij, niet?
- Ja, dat wee’k, mar kuj ok uutleggen...
Zeker, ik zal ‘t uutleggen, zeker:
Umdat ‘t een manlu-maatschappij is
Mit al dat gedonder over börsten
He’k besleuten mien twee börsten in de achtertune te holden
En een paar keer per dag gao’k mit heur an de wandel
In de regel an een ende touw mar ok wel ies gewoon lös
En dan springt ze op en dale en steigert ze een beetien
En op die maniere kriegt de manlu heur gerak mit dat börstengegloep
En dan kan ik mooi deurgaon mit mien aandere bezigheden.
Vrugger leut ik ze ‘s nachts buten onder de prachtige steerns
Mar toen kreupen der kleine mannegies hen binnen over de muren
Ik hebbe wel wat aans an de kop as mien börsten:
 Australië - bijveurbield - Australië:
Um oe de waorheid te zeggen, ik dèenke hiel vake an Australië!
- Dankewel daj mit oens praoten wolden, juffrouw Delia Fair

(Paul Durcan)





Mollefeest

Ma’k oe neugen mit mekaar
Dragers, muggen, pieren
Drenten, Duutsers, Arabieren
Sporter, fietser, wandelaar

Ma’k oe neugen mit mekaar
Manlu, vrouwlu, kiender
Casanova, dooie diender
Rieke donder, bedelaar

Ma’k oe neugen mit mekaar
Katoel, broene rotte, vos
Nou zölf dik onder ‘t mos
Uuteindelijk de sigaar

Ma’k oe neugen mit mekaar
In ‘t laand van Doede Dodemans
Hef alleman gelieke kans
Tuum niet langer treuzelaar

Ma’k oe neugen mit mekaar
VVD’ers, kaankerlieders en chemisten
Jeude, hindoe, moslim, christen
Bij oens stiet keek & koffie klaor.







Zummer op de Paaizermao

Wij ligt stil en haost bevreuren
Scheuren schaopen achter ‘t hek
In Stad hebt wij een vibrator kocht
Een speulding dat naor boven stek

Hoe diep kuj gaon in schoel van
De liefde in de butenlocht al an de diek
Heurt dat hier wel dat repen
Mit riw uut een sjoek’rige seksboetiek

Mien sterrenbield zeg ‘ie gaot hen de haaien
As ie mit een vrömde hen een slaopstee gaot’

De zummerwiend strek langs oenze kleren
Die stillegies wacht tot wij op huus angaot
Wie leven wil mut vrijen leren
As’t zummert op de Paaizermao

(n.a.v. Winter op de Paizermao, Peter van de Velde.
Wilwaark, Zuidwolde 1986)



Requiem veur een hunebed of petrae in de vrömde

Lillijke stienbulten
zaand deraover





Hotel an ‘t spoor

Hij rookt zien leste North State, superfine & ready rolled;
zij les al in ‘t dikke boek, kek op en zeg: ‘Ik kriege boekzeert
a’k an de kieder dèenke. Hef oenze Karin nog e-maild,
hef Abel oe nog ebeld?’ ‘Nee, ik hebbe gister nog e-sms’t,’
zeg hij, ‘mar ik heure niks.’ Hij mot was asse op ‘t tapijt
en zeg: ‘Laow mar op bedde gaon.’ Wied weg reert een kiend.





Spitten

Tussen mien vinger en mien doem
Rust de lompe penne: knus pistool.

Onder mien raam, een hemmel raspend geluud
As de schuppe wegzinkt in grindige grond:
Mien va, an ‘t spitten. Ik kieke umdeel

Tot zien strakke gat tussen de bloemparken
Diepe bög, twintig jaor wieder opdök
Ritmisch repend tussen de eerpelriegen
Daor as hij stun te spitten.

De grovve leerze nösteld op de raand, de stale
Stevig tegen de binnenkaante knei edrokt.
Hij ropte ‘t lange loof lös, begreuf ‘t glummende staol diepe
Um neie eerpels te rooien die wij dan ankregen
Umdaw heur kolde hardheid geern in oenze haanden vuulden.

Mien God, de olde baos kun mit de schuppe overweg.
Net as zien olde heer.

Mien grootva steuk meer turf op een dag
As wie ok in ‘t vene van Toner.
Op een keer nam ik melk veur hum mit in een kruke
Tonterig dicht emaakt mit papier. Hij rechtte de rugge
Umme te drinken, völ toen weer an
En plagde secuur, greuf dieper en dieper
Veur de beste turf. Spittend.

De kolde locht van eerpellaand, ‘t zoegen en soppen
Van vochtige vene, ‘t snelle snieden van ‘t staol
Deur leventige wortels, wordt wakker in mien kop.
Mar gien schuppe um zukke manlu te volgen.

Tussen mien vingers en mien doem
Rust de lompe penne
Ik spitte mit hum.

(Seamus Heaney)





Ik stik

Ik stik de schuppe
in de zore Drèentse eerde
En begun te spitten
Laog veur laog
Gooi ik bezik
De schuppe sned
Deur roet
Schaampt zaand
Baggert braggel
Vlinten koomt mij
Fluitend in de muut

Alles haal ik
Hen boven
‘k Roek
De zoere locht
Van een godvergeten
Broen verleden
Dit kan ‘t daglocht
Bij lange nao
Niet velen
Mien heilrijk
Heerlijk Drenthe
Mien schuldig
Zaandig laand

  Wij zult ‘t der later over hebben
  ‘t Komp in de beste families veur
  Overal is ja wel ies wat
  De tied is der nog niet riepe veur

Knieftig graaf ik deur
De hemel lek
Al wieder vurt
Ik kan krapan
Aosem kriegen

Ik stik

Between my finger and my thumb
The squat pen rests

I’ll dig with it.

(Seamus Heaney)





RIVER RIEST

ik bin grèens                                                               
en scharprechter                                                        
ik maak een ende                                                       
an alle spel                                                                 
ik bin piele                                                                  
en kutte samen                                                           
herma frodiet                                                              
heb ik de name                                                           
mien lange tule stroomt                                              
deur ‘t samme onlaand                                              
langs havixhorst                                                         
dickninge, de wiek                                                      
’t heidense de rievest                                                 

hier beheers ik                                                            
an beide kaanten                                                       
een nuver kaampien                                                  
mit volk dat bij levend                                                
samen karkte                                                             
mar in de dood                                                          
‘t eigene bewaarde                                                     
fienen, roomsen, rooien                                             
kunt tot mij komen                                                      
bij mij bint ze thuus                                                    

ik bin de lethe                                                            
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