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Twie maonden Iaeter 

Ik heb niet goeld, ik had gien traonen, 
al hoe 'k ok wol, et lokte niet. 
De meensken hebben 't niet begrepen, 
mar ie begriepen 't, is et niet? 

Jow plak is leeg en onvervangber, 
'k sluut mi'j soms op in zelsbeklag. 
De klokke slat gewoon zien uren, 
de dag wodt naacht, de naacht wodt dag. 

Vandaege is et twie maond leden, 
twie maonden hel en 'k leve nog. 
Twie maonden hieltied mar ien' vraoge: 
Verdomme God, waoromme toch? 

Jow lach, jow stemme, die 'k nog heure, 
't is allemaal verleden tied. 
In ien keer vot jow hiele wezen, 
'k bin je veurgoed, veur altied kwiet. 

'k Heb inkeld nog een haandvol dromen, 
vergeelde foto's en verdriet. 
Daor op et hof staot now jow naeme, 
verstiende letters in greniet. 



Ararat 

De wiend stikt op, et waeter zakt, 
de vloed nemt of, et is voibrocht. 
Ararat, de ark stot vaaste, 
ze bin an 't aende van de tocht. 

De bolle kikt nog wat onwennig, 
de vleermoes sloemert nog mar wat. 
Et schaop komt traoge in de bienen, 
de wiekel strikt zien veren glad. 

Dan dot Noach 't veenster eupen, 
hi'j rokt en aosemt diepe in. 
Hi'j ropt de raeven, de wereld waacht, 
een ni'je kaans, een ni'j begin. 
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Dattig jaor laeter 

Veur heur was gien bevri'j ding kommen, 
heur leven was veurgoed kepot. 
Ze ston alliend, mit lege hanen, 
nao vuuf jaor hel was alles vot. 

Waoromme bil, waoromm' gien aander? 
Hi'j was de zin van heur bestaon. 
Alliend gedaachten bleven over, 
niet iens een graf om henn' te gaon. 

Veur heur gien feest, gien vuufde meie, 
bevri'jding is d'r niet veur heur. 
Zi'j het heur bujjen en heur dromen, 
al dattig jaor, heur hel duurt deur... 



Et laeste aovendmaol 

Et maol staot klaor, ze vieren Paosken, 
nog ien keer bin ze bi'j mekeer. 
Hi'j geft zien zegen en ze eten, 
de naacht liekt laank, de morgen veer. 

Zien tied schôt op, Hi'j kent zien lot, 
Hi'j wet al wie him douk verradt. 
Wie him vannaacht tot drie keer toe 
niet kennen zal en stikken lat. 

Die aovend in Jeruzalem 
schinkt Hi'j de wien en brekt et brood. 
Geft zé zien lichem en zien bloed, 
verwaacht zien vonnis en zien dood. 



Mien laand 

Et is mien laand waor brune gaegel 
en fluitekruud te pronken staot, 
waor as de drift van duzend wolkens 
in ruumt' en tied verleuren gaot. 

En as de noorderwiend et giezelt 
en 't oolde bientwark kraeken lat, 
as 't sni'iiacht of een rommelbuiie 
de oolde grond haost stokkend slat, 

et is mien laand, et is mien leven, 
et maekt dat ik gelokkig bin, 
ik kan d'r vri'juut aosem haelen, 
ik bin d'r thuus, et het d'r zin. 

En as ik iens verluded worre, 
dan beieren doffe klaanken wied 
over mien laand, mien eigen laand, 
waor as ik rusten zal, altied... 
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Ziende bliend 

't Is zundagmorgen. 
Ik loere slaoperig 
deur de gedienen. 
D'r bin Jehovah's 
an de deure. 
Ik kere me nog mar 
es omme. 
Et kan now nog. 
Dommiet vergaot de 
wereld misschien... 
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Et beste ure 

Hi'j is alliend mit duzend vraogen, 
douk wiekt et leven veur de dood. 
De klokke slat zien laeste ure, 
de zunne kleurt et oosten rood. 

Hi'j dec wat mos naor zien geweten, 
dce hi'j et goed, dee hi'j 't verkeerd? 
Hi'j overdaenkt zien kotte leven, 
was et de hoogste pries wel weerd? 

Hi'j daenkt an thuus, an 't oolde dörpien, 
en veur him zicht hi'j Mem 's petret. 
Hi'j vragt om hulpe zonder woorden, 
mar 't schot vermoordt zien laest' gebed. 
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Een stille weens 

Hi'j zit alliend op oold'jaorsaovend 
mit et petret dat veur him staot. 
Vergeeld pepier, een ere wereld, 
die in de tied weeromme gaot. 

Hi'j heurt de slaegen van de klokke, 
al weer een jaor; een ienzem meens 
begint opni'j, et duurt zo lange, 
hi'j het mar iene stille weens. 	 - 

Laot me niet al te lange waachten, 
'k vien hier zo weinig bliedschop meer. 
Waoromm' de tied toch zo te rekken, 
laot mi'j van 't jaor ok kommen, Heer. 
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Wiendkracht elven 

Wiendkracht elven, een koolde poesterd 
gaot tekeer om huus en heerd. 
Bange meensken luustren, bidden 
dat de diek et waeter keert. 

Gienend geft him- rustig daele, 
de naacht is roeg, et bientwark kraekt. 
En d'r is in huus mar iene 
die him nargens drok omm' maekt. 

Die ligt as een preens te slaopen 
mit zien aarmpien om zien beer. 
Heurt gien rammelende pannen, 
veur him is d'r gien geveer. 

Wiendkracht elven en kienderdromen, 
waarm en veilig onder 't laeken. 
Bliend vertrouwen in Heit en Mem 
die as altied veur him waeken... 



Herinnering 

D'r bin gien greven meer te vienen, 
et oerwoold veegde alles vot. 
Van Pakan Baru naor Muara, 
alliend de wiend vertelt heur lot. 

Hier liggen naemloos duzend doden, 
et waeter nam heur traonen mit. 
Heur angst, heur piene en heur lieden, 
inkeld 't leven was heur bezit. 

D'r kleefde bloed an alle bielzen, 
een spoor van ienzemhied en nood. 
Een grune hel mit duzend meensken, 
van Pakan Baru naor de dood. 

Nog droomt hi'j naachs die bange dromen, 
en komt hi'j nat van zwiet weer bi 'j. 
Dan het hi'j alles weer bi'j langs west 
en 't is al dattig jaor veurbi'j... 
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Zoek dag 

Een grote dreugte braant et laand, 
et haast en split de oolde grond, 
die as een galp om waeter geft. 
De zunne maekt zien baene rond. 

De bukeboom liekt zuver goold, 
de birk verschöt van schrik van kleur 
en raekt mit spiet zien blaeden kwiet. 
De zunne schruuit mar deur en deur. 

En as 't dan aovens regend het, 
dan sloemert in een diepe rust 
et laand waor a'k zo veul van hool, 
tevreden nao de grote dust. 
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Riekdom 

Een oolde vrouw, 
kroem en krebentig, 
leut oons zien hoe 
as et volk huusde. 
Heur aarmoede 
was de riekdom 
van oonze vekaansie. 



Lenzemhied 

Ik lope deur de lege straoten, 
de stad is as een stienen hel. 
Et natte asfalt, grauw en gries, 
et neonlocht is scharp en fel. 

Ik ken de kroeg, ik ken de meensken, 
ik ken de vrunden veur ien naacht. 
De draank maekt ni'je idealen, 
'k bin vri'j totdat de morgen waacht. 

'k Verdrinke zo mien ienzem wezen, 
mien duzend angsten, stok veur stok. 
Mar ik verspeul mien kaans op leven, 
mien jacht op meenselik gelok. 
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Kraan tefoto 

Jaegers op petret 
mit heur wild. 

Soldaoten mit 
veertien doodseheuten 
vri'jhiedsstrieders 
op 'e riegel 
in 't grös. 

Een tableau van 
dooie meensken... 
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Speulgoedbeer 

Speulgoedbeer, now a'k je weer zie, 
moe'k weer daenken an de tied, 
dat we kammeraoties weren, 
'k vergeet et hiel mien leven niet. 

Viëre wa'k doej' bi'j me kwammen, 
en ik nuumde je van Bas. 
Jow vertelde 'k mien geheimen 
as et aovens duuster was. 

Weej' nog wat we doe bepraotten 
kleine gele speulgoedbeer? 
Dat we droomden over laeter, 
dat leek doe nog oe zo veer. 

Altied zowwe vrunden blieven, 
vrunden veur de iewighied. 
Speulgoedbeer, wat woj' toch sletel, 
ie bin beide ogen kwiet. 

Ieder jaor koj' mit de schoonmaek 
op 'e zoolder weer veur 't locht. 
Dan wo'k da'k weer even kiend was 
en weer mit je speulen mocht... 
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Bliede klaanken 

We lopen mit mekeer om 't hof 
en brengen oolde kunde vot. 
Et is een mooie veurjaorsdag, 
wat duurt een meenskeleven kot. 

De hoge bomen om et hof 
bewegen in de zoele wiend. 
De klokke zingt een requiem, 
haost mit de bliedsehop van een kiend. 

Hi'j zingt gien bosschop van de dood, 
mar zingt van weer een ni'j begin. 
Maekt zuver bliede klaanken los, 
en stri'jt die ri'j de wereld in. 

lens... lödt die klokke ok veur mi'j, 
want alles het zien vaaste tied. 
Et hof dat waacht de jaoren deur, 
oe klokke, zing dan krek zoe'n lied! 
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Kiendergebed 

Fikkien, weef nog van van 't zoemer, 
dat we speulden naost oons huus. 
Dat we deur de lanen zwurven, 
hielendal tot an de sluus. 

En aj' niet meer lopen konnen, 
dreug ik je de kaampe rond. 
'k Vule nog je natte snutien, 
mal klein kroete van een hond. 

Waoromm' waj' zo onveurzichtig, 
zag ie dan die auto niet? 
Waj' mar op de gröshoek bleven, 
now bin 'k je veur altied kwiet. 

'k Wol zo graeg es mit je praoten, 
mar de hemel is zo veer. 
Aachter de wolkens kan 'k niet kommen, 
pas Ie goed op Fikkien, Heer? 
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An de baos van Robbie 

Vremde baos, ik heb een hontien, 
dat hiet Robbie neffens mi'j. 
't Ston temeensen in zien halsbaand, 
naor die naeme luustert hi'j. 

'k Vun him zo mar van-de-zoemer 
bi'j oons aachter in de bos. 
Vaastebunnen an een polle, 
'k Maekte rap zien ketten los. 

Haj' doe iens gien medelieden, 
wol ie Robbie zo graeg kwiet? 
Heurd' ie doej' de auto keerden 
dan zien klaeg'lik blaffen niet? 

Vremde baos, kuj' now wel slaopen, 
hef gien hatt'zeer van jow daod? 
Daenk ie nog wel es an Robbie, 
waor hi'j is, hoe 't mit him gaot? 

't Gaot him goed, mar d'r bin naachten, 
dat hi'j goelt, is hi'j van slag. 
Vremde baos, zol hi'j dan dromen 
van die malle zoemerdag? 
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Bekentenis 

Ik bin je man, nog iene aovend, 
en drinke veur et laest je bier. 
Nao tien jaor moe'k dan eind'lik kiezen, 
ik bin vannaacht veur 't laeste hier. 

D'r gaot zo vule deur me henne, 
't was ja zo mooi in et begin. 
Et huus, et kiend, en jow en ikke, 
mar... 'k bin now ien keer die a'k bin. 

Ik bin zo mu van et gekilster, 
van de verwieten ieder keer. 
Mien leven wi'k opni'j beginnen, 
vergeten wi'k et oolde zeer. 

Oons leven zo, dat gaot niet langer, 
'k heb vochten, streden, eerlik waor. 
Mar ie kun me niet langer keren, 
mien koffer staot al inpakt klaor. 

Daenk niet da'k zo mar van je vot gao, 
'k vien 't krek as ie verhipte slim. 
Mar leuf me, echt ik kan niet aanders, 
ik hooi now ien keer meer van him... 

23 



Meeuske wezen 

Wat is 't muuilik meens te wezen 
en te leven zo as 't moet. 
Veur je zels en veur je naaste, 
wat is mis en wat is goed? 

Leeft een aander een as ieje, 
is hi'j daoromm' minder meens? 
Het niet elk zien eigen weerde, 
trek ie niet te vaek' een greens? 

Greenzen die aj' slichten moeten, 
mit je hatte en verstaand. 
Wik je woorden, weeg je daoden, 
leer vergeven, rek je haand. 

Och hoe graeg zoj' beter willen, 
starker in je schoenen staan, 
en haj't aachterof bekeken 
stokken liever aanders daon. 

Van geboorte tot verstarven 
bi'j et leven in de leer. 
Stroff'len en opni'j beginnen, 
hiel je leven, altied weer... 
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Doodzunde 

Doodzunde, 
klaegde de jaeger 
bi'j de doodreden 
reebok. 
Doodzunde, 
wat ha'k die bok 
graeg veur de 
loop had... 
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Mem 

De eerste dag van 't jaor naor Mem, 
ik loop verlaoten deur de sni'j. 
Heur winkend raem is hel verlocht, 
aachter dat raem waacht Mem op mi) 

'k Zit naost heur en ik streel heur haand 
a'k die op 't Witte laeken leg. 
Ze kikt me niet begriepend an 
a'k fluusterend heur naeme zeg. 

Ze wet niet langer wie a'k bin, 
veur heur leef ik al lang niet meer. 
Ze zicht iens niet a'k om heur goel, 
heur wereld is ofgrieslik veer. 

Zo glidt heur leven ienzem vot, 
ze sprekt veur mi'j een vremde tael. 
Mar 't blift mien mem, die oolde vrouw, 
daor op die grote, kille zael. 

En as 't ure weer veurbi'j is, 
striek ik heur deur et grieze haor. 
Ik maek me klaor om vet te gaon, 
't beste Mesn en zegend ni'jjaor... 

26 



De Iaeste reize 

't Is middernaacht, deur slierten mist 
verlocht de maone kil de zee. 
De schimmen in de kleine boot 
bin veur heur Iaeste reize ree. 

Et is zo wied, ze moe'n now vot, 
de veerbaos stot de boot van kaant. 
Veur heur de zee, en aachter heur 
verdwient et leven en et laand. 

Hoge in de locht ropt schril een meeuw 
zien klaeglied deur de lange naacht. 
Ze holen recht op 't westen an, 
waor as et eilaand ienzem waacht. 

En nao de reize, mu en koold, 
kleurt in et Oost et morgenrood. 
Ze bin veur altied goed te plak 
op 't stille eilaand van de dood... 
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Beklemming 

Kleine wereld, laest december, 
dooie blaeden, rottend hoolt. 
Leistien-grauwe grieze nevel, 
starvend leven, kil en koold. 

Kaele takken, silhouetten, 
driegen spoekend in de locht. 
Luud gekrijs en zwatte schaden, 
winterkri'jen op 'e vlocht. 

Thomasklokken, rouwanzeggers, 
stille huver lödt van veer. 
Hiel de wereld, iene bosschop, 
wat as west het komt niet weer... 



Lietien van de zee 

Soms dan zingt de Zee een lietien 
van et leven en de dood. 
Op de maote van de golven, 
in et laeste aovendrood. 

Soms een deuntien van verlangen, 
hoe as 't was in vroeger tied. 
Meerst een wiesien van de wanhoop, 
van benauwdens en van spiet. 

Och de woorden bin zo simpel, 
en et vassien is mar klein. 
Zulv'ren dooie-visse-schubben 
drieven mit op et refrein. 

Luuster naor de zee heur lietien, 
symfonie van kwik en lood. 
Dommiet is 't veur altied stille, 
en de laeste zeehond dood... 



Pas-de-deux 

Mids april, een stille middag, 
de zunne geft een gooiden glaans. 
Een pas-de-deux van iele vlinders, 
heur eerste, grote veurjaorsdaans. 

Wied over 't laand, een zwierig zweven, 
een zig-zag spul van poer klassiek. 
In een dekor van gruun en ruumte, 
de voegels zorgen veur meziek. 

Een daans mit duzend variaosies, 
een symfonie van kleur en locht. 
Volmaekte harmonie en graosie, 
ien bonte, warvelende vlocht. 

Ballet van ritme, vlindervlogge, 
in een tutu zo fien as rag. 
Van bloem' tot bloeme, onvermuuiber, 
as lofdaans op die veurjaorsdag. 



De lene zien dood... 

World press photo, 
jaorlikse wedren om 
priezen en geld. 
Ere en roem 
veur een wereld 
vol fotogeniek leed. 
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Regenboge 

Regenboge, veer en hoge, 
brogge naor de overkaant. 
Schalle tussen dood en leven, 
ledder naor et zielelaand. 

Hemellocht uut zunn' en regen, 
teken van 't verboond mit God. 
Bliek van goedens en van zegen, 
cirkelboge van 't gebod. 

Helder kleurde regenslange, 
spectrum van de iewighied. 
Hemelweg deur wiend en wolkens, 
meensken bidden wereidwied. 

Geef oons brood en geef oons vrede, 
iewenlaank de zelde weens. 
Regenboge, veer en hoge, 
brogge tussen God en meens. 
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Stonehenge 

Mytisch eilaand, zwaore stiender, 
cirkel van verleden tied. 
Ienzem in een zee van ruumte, 
zoemeraovend, still' en wied. 

Bloedrood ondergaonde zunne 
op de greens van locht en laand. 
Symboliek van kracht en leven, 
offervuur dat iewig braant. 

Vuur van passie, veer in 't westen, 
liekt veur 't duuster op de vlocht. 
Kleur verschot van gries naor zwat, 
heilig plak in schiemerlocht. 

Groot de stiender, lang de schaden, 
om Stonehenge toe wodt et naacht. 
Now al long'rend naor de morgen, 
as in 't oost de zunne waacht. 
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Saander 

len keer in de veertien daegen 
hael ik je op zundag an. 
En dan bin we heit en zeune, 
wat alliend op die dag kan. 

Meerst gaon we dan aepies kieken, 
ik trakteer, je op petat. 
En we rieden in de auto 
zo wat omme deur de stad. 

'k Luustere naor je verhaelen 
over schoele, over thuus. 
Over Mem, de vremde omke, 
misschien kriej'm een ni'j huus... 

Dan.., is 't al weer kwat veur zesse, 
't is altied zo gauw veurbi'j. 
Veertien lange daegen waachten, 
dan pas bin ie weer veur mi'j... 
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Wend 

Ze hadden d'r lange 
over praot wat 
as ze nemen zollen: 
een auto 
of een kiend. 
Et wodde een kiend. 
Zollen ze weten 
daj' die niet 
inruilen kunnen? 

35 



Kom weeromme 

Traoge gaon de lange daegen, 
stom veurbi 'j in riegelmaot. 
Een gevuul van grieze leegte, 
dat as echt niet overgaot. 
Zunne, maone, duzend kleuren, 
locht en schaad, 'k zie gien verschil. 
Kom weeromme en blief bi'j me, 
dat is alles wat a'k wil. 

'k Heur je treden op et pattien, 
'k heure seins je stemme nog, 
die mien naeme stille fluustert, 
mar 't is allemaol bedrog. 
'k Miene da'k je aosem vule, 
dichte naost me in de naacht. 
Kom weeromme in de morgen, 
'k hebbe al zo lange waacht. 

Weej' wel dat ik van je hole, 
wat a'k dee dat was verkeerd. 
En wat ienzem wezen zeggen wil, 
och, dat heb ik now wei leerd. 
Mar misschien is 't niet te laete, 
doen we alles overni'j. 
As we beidend wiezer binnen, 
Of hooi ie niet meer van mi'j? 
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Misschien vraog ik wel te vule, 
is 't veur jow veurgoed veurbi'j. 
En bi'j' kwaod om wat a'k schrieve, 
misschien daenk ie nooit an mi'j. 
Mar aj' lieke ienzem binnen, 
en aj' soms niet weten hoe 
aj' je leven leven moeten, 
kom dan vlogge naor me toe. 

Kom weeromme as et sni'jjacht, 
as de wiend de spanten kraekt. 
As de zunne in et westen 
staorigan de eerde raekt. 
As de eerste zwelver weer komt, 
en de winterkilte dujt. 
Kom weeromme en wees bi'j me 
as de wilde roze bluuit. 
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Zundagsschoele-trauma 

Van aachter de wolkens 
zicht God al jim ondocht, 
waorschouwde doomnee oons 
veur drie centen weeks. 
Nargens eers wodde God 
zien woord zo goedkoop 
an de man brocht. 
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Rommelschore 

Zoete middag in augustus 
as et bruuiend brodsig wodt. 
Zwatte wolkens, witte voegel, 
bode van de dondergod. 

Heur zien bosschop: vuur en rommel, 
vonkend staot de tocht in braand. 
Ktaeterende komt et waeter, 
en verzopt et ootde laand. 

Stag op slag slat flitsend daete, 
as een haemer, staol op staol. 
Hiel de wereld in benauwdens 
veur de grote sidderaot. 

Dan.., van aachter fladden wolkens 
komt de zunne, straotend ri'j. 
Lederiene haett weer aosem, 
Thor zien telkens is veurbi'j. 
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Karkhof in de haast 

lenzem staon de grieze stienen 
as soldaoten, park an park. 
Vremde en vertrouwde naemen, 
op 'e riegel, zark an zark. 

Targend wi'jt een wiendeldaore 
starvend blad in dwarreivlocht. 
Leistiengrieze drokke wolkens 
op 'e driefjacht deur de locht. 

Heur de haastwiend, deur et galmgat 
wi'jt van verens een gedicht. 
Dat de dag misschien niet veer is, 
as de dood et leven slicht. 

En de klokke in de toren 
lödt zien tied in donker broons. 
Altied waachtend, altied waekzem, 
vroeg of laete ree veur oons. 
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Morgen 

Morgen zuj' niet naost me liggen, 
t is vannaacht de laeste keer 

da'k je aosem haelen heure. 
Morgen heur ik dat niet meer. 

Morgen zal je stemme zeggen: 
dag, tot kiek, et gao je goed. 
'k Zal je deur et raem zien votgaon, 
'k hope niet da'k goelen moet. 

Morgen za'k me ienzem vulen, 
want a'k thuus kom bi'j' d'r niet. 
't Huus zal leeg en stille wezen, 
mar dat slit wel nao wat tied. 

Morgen bi'j' bi'j iene aanders, 
en dan bin ik weer vri'j man. 
Morgen moe'k opni'j perberen 
da'k gelokkig wodden kan... 

4' 



Flash-back 

Haastvekaansie! 
Mit de trein naor 
Duutslaand! 
Geef mi'j de haast! 
De haast vaalt 
altied mit! 

De man lest de 
reklamekreten 
op et anplakbiljet, 
en zicht alles 
weer veur him. 

Mit de trein naor 
Duutslaand. 
Inkelde reize 
Bergen-Belsen. 
Haast 1943. 
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Schoeiplak 

Disse kaemer is oons schoeiplak, 
want hier zicht de wereld niet, 
dat we van mekaander holen, 
zonder schaemte, zonder spiet. 

Dit is oonze kleine wereld, 
oons gelok en oonze tied, 
ik bin ik en ie bin ieje, 
op 'e vlocht veur ienzemhied. 

Mar te lange kuj' nooit blieven, 
want de meensken bin niet bliend, 
en de muren hebben oren, 
woorden wi'jen mit de wiend. 

Daoromm' moej' alliend weer veerder, 
en weeromme naor de stad, 
die je opslokt in et duuster, 
en je traonen dreugen lat. 

En aj' echt niet veerder kunnen, 
in die wereld van fesoen, 
daenk dan mar an ankem weke, 
as we alles overdoen... 
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An een vere vrund 

Vere vrund, ik wol es praoten, 
evenpies van man tot man. 
Zo wat over vroeger daegen, 
want ik bin d'r wat mit an. 

Hej' dat ok wel daj' seins daenken 
an die goeie oolde tied 
halverweg de jaoren zestig, 
twaelf jaor liekt zoe'n iewighied. 

Pacifistendemonstraosies 
veur een bet're-wereld-droom. 
Want wi'j wussen alles beter, 
stop the war en yankees home. 

Weef nog van die idealen, 
ziej' oons lopen deur de stad? 	 / 
Alles zol deur oons veraand'ren, 
goeie wil en maoten zat. 

Mar... now 'k om mij henne kieke, 
weet ik ok niet wat en hoe. 
Want dat betien bet're wereld 
liekt nog veerder vot as doe. 

Daoromm' krieg ie now dit briefien 
van een oolde kammeraod, 
die te mu is om te vechten, 
en die eind'lik leven gaot... 



lekmulders 

'k Vong as kiend haost ied're meitied 
naost oons huus in d' ieken wal 
van die mooie, wond're krobben, 
zwat en haok'rig, groot in tal. 

'k Dce ze in een glaezen pottien, 
een peer gatties in et lit. 
lekeblatties op 'e boj cm, 
wat vermaekte 'k me d'r mit! 

Aovens toetten ze heur wiesien, 
as et schiemerdonker was. 
'k Zat d'r stille bi'j te luustren, 
en bekeek ze deur et glas. 

Och, mien jeugd is lange leden, 
vuus te vlogge wodde 'k groot. 
't Bin alliend herinneringen, 
want de iekmulders bin dood. 

Mar a'k seins dat lietien heure, 
zie 'k ze veur me, ieder keer. 
En ik neurie wat weemoedig: 
's gibt keine maikafer mehr... 
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