R5 – De rokende boer
D'r waar unnen boer en die rookte sigaar en alles in huis dê stonk ernaar
tot zêlfs 't vee en de kiepen die roken naar rook. Z'n vrouw hai al dikwijls gebid en gesmeekt,
toch rookte-n-ie elken dag van de week. Want anders, zin Kees, dan raak ik van de kook.
Ik kan 't zonder roken nie mer stellen. Ze kunnen men, zi-t-ie, nog meer vertellen.
En hij rookte in de kamer en hij rookte in de keuken
en overal lagen peuken, en overal lagen peuken.
Hij rookte bij de vêrkes en hij rookte bij de koeien
en zêllefs bij ’t stoeien trok Kees aon z'n sigaar.
Mêr op 'nen dag, wê waar ’t geval toen kwaam ie smêrges in de stal
en vond z'n Berta I in ademnood. Hij het-'r de veearts bij gehaold
en veertig gulden vur pillen betaold. Toen waar z'n Berta I zo goed ês dood.
Hij haolde uit de kaast 'n doos sigaren. Dê waar op dê moment wel te verklaren.
De koei die ging naor ’t abattoir en Kees die viet nog 'n sigaar.
Hij waar nog nie bekommen van de schok. Mêr Hanneke zin: Kees, opgepaast,
Ze rommelde wê in de keukenkaast en haolde van tussen de grutten 'ne zwarte sok.
En Hanneke laagde stiekum bij d'r êigen: nou zal ie wel tabak van 't roken krijgen.
Ze schudde de sok op de taofel leeg en zin, toen Kees verwonderd zweeg:
Ge zult wel vraogen: hoe kom-de gij daoraon? Vur elke peuk die ik hier vond
in 'nen asbak of op de grond, heb ik twee kwartjes in dieje sok gedaon.
En Kees die zaat beschaamd ineen gedoken; en zwoer op dê moment nooit mer te roken.
En hij stopte in de kamer en hij stopte in de keuken
en nergens lagen peuken, en nergens lagen peuken.
Hij stopte bij de vêrkes en hij stopte bij de koeien.
Hij stopte nie mi stoeien mêr wel mi z'n sigaar.
Jaoren daornao ging Berta II en Kees, d'n boer, die zin toen mee:
m'n Hanneke kom 's gauw mi oewe sok. Mêr Hanneke zin: bedoelde gij die.
Daor zit niks in want gij rookte nie. Toen kregen ze 't samen gruwelijk aon de stok.
En Kees die kocht meteen een doos sigaren, en Hanneke ging gelijk mêr wir aon 't
sparen.
En hij rookt wir in de kamer en hij rookt wir in de keuken
en overal liggen peuken, en overal liggen peuken.
Hij rookt wir bij de vêrkes en hij rookt wir bij de koeien
en zêllefs bij ’t stoeien trekt Kees aon z'n sigaar.(2x)
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