
Loeréézer

Ik wos mee m'nen bril ne m'nen brilleman geweest want d'r wos 'n
speek van m'nen bril aafgebroke toen ie bé tante Diejn in de keuke

lest van de taofel op den hèrd gevalle wos.

Hij zee: 'Nou ge toch hier zij,zal ik's mee ne oew oage kééke want
diejen bril diej hedde al wel zes of zeuve jaor' .

lkzee:'Ge doe màr', en dà's màr goewd ök, dà-t-ie dàzee, en mee

dee. Want hij zee: 'Ge most toch 's ne den dokter gaon, want ik ziej
iejt van staar in allebaai 'w oage. En dà heb ik dan ök màr gedaon.

Ik zij mee m'n oage in Bels ne zo'nen oagaÍs geweest want dà's vur
mé veul korter bé dan giender aachter erregend in Eindove. En bé't
ziejkefonds w ozzen ze' t daor mee ens.

Ge magt 'r dan zèllef wel nie mee den auto henne rije. En toevallig
wönt enne van m'n zeun hier veuraon in Bels en dan zijde'r zo.

ln novèmber hi diejen dokter urst m'n lingse oag geoppereerd en in
dezèmber aon de rèèchse kant. Ge vuult 'r niks van en binnen e

k'rtier is dà gebeurd, vurdà ge 't weet. Diejen dokter duu dà dan daor
in dà noew ziejkenhaus in Overpèlt, in BeIs.

(wordt vervolgd)

Loeréézer (2)

Den ursten dag krijde wel e skèltje vur 'w oag, vur de koÈw denk ik.
En hij gaof me nog twee klèin flèskes mee, mi twidderande dröppel-
kes, um in m'n oag te dröppele. Want ik vroeg nog vur de zekerhèi:
'Dokter, 't zèn toch zeker wel dröppelkes vur brtrin oage?'
Hij laachden 'r 's mee en hij zeej nog: 'As ge géér blaoÈw oagen

het... 'en hij liejt z'n vausten's èfkes ziejn. 't Wos ök'nen hille
vriendelijken en plezierigen dokter.
Vur dà dröppele kömt 'r dan e paor kirre per dag, en vier wééke lang,
zo'n zuster van de Ziidzöneg. Dà kanne wel öit twee of driej ver-
skillende zusters op ennen dag zèn, want dà wisselt. Aaf en toew
kömt 'r ök 'nen broeder, want diej duu dà wènek ök.
Tant'Anneke kwomp ök nog bé-j-ons en diej vroeg aon me:'Ziede
nou verskil, nou ge diej noew lènzen in oew oagen het?' Ik zee: 'Och
Anneke, 't is gewoan e wonder! want às ik öiw nou van kortbé
bekéék, dan ziej ik hillemaol gin rimpels mir.' 'Ochjee,' zeej
tant'Anneke, 'm'nen dag kan nie mir kepot!'
Nou hoef ik eigelijk ginnen bril mir te draoge. Alleen nog wel vur te
lééze mos ik nog 'nne léésbril aonskaffe mee 'n stèèrekte van pekant
niks. Zodoende mos ik toch nog wir trug ne m'nen brilleman vur dà
... loeréézer.
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