Jan de kiepehandelaor verkop soepkiepe
Van heure zegge,
Tiggewaordig hedde nije krimminele activiteite, bijvurbild siber
aonvalle op de kjumputer, pinautomaote opbloaze, hekke van
de kjumputer, pinpasfraude, geduvel mit de divident
belastinge en gee zo ma deur.Mar vroeger wure die der ok: zo
hadde Jan die kiepe verhaandelde, hij dee zowel in- as
verkoop.Op zekere aovond in ut cafe van Roetje de Kwint in
Heuze kwam tie Nik van Hunnik tege, ge wit wel die grote baos
van het plaotselikke modemagazijn. Mit as lijfspreuk ‘in het
laand van appels en père stek Nik van Hunnik u opnij in de
klere’. Jan kwam mit Nik aon de praot onder ut genot van un
bolje. Nik gaf aon da tie gjen un paor kiepe zou wille hebbe, die
aon de leg ware. Ge moi wete da Nik gjen un gekok of un
gebakke ai luste. Mar ut probleem wuur dat ut net naor den
oorlog van negetien vjertig/vijfenvjertig wur en kiepe wure
schaors. Mar Jan see tege Nik, ‘ik her ter thuis nog een paor
mooie brunne Barnevelders zitte, het binne der un stuk of vijf’.
‘Nou’, see Nik, ‘as ze goed aon de leg binne, hek daor wel ore
naor’. ‘Ze zijn volop aon de leg’, see Jan. ‘Ze zijn net as de vrouw
van me, ze legge elke dag un aitje’. Nik see: ‘ik her thuis ok nog
un ren mit un kiepehukske der bij, daor kunne der wel vijf in’.
Jan ha thuis eigenluk gin kiep mir, mar hij bedog un smoes um
zun eige wa log te geve en see da tie ze pas over een wek zouw
kunne levere. Want hij moes ze thuis jers af laote wenne
volgens hum. De prijs wier afgemak op 2 heitjes per kiep. Jan
gin as een gek op zeuk naor kiepe en un wek laoter ha tie ze
gevonde. Waor ze vandaon kwame blef un raodsel. Jan ging
mit de kiepe in de maand naor Nik. ‘Kjel’, see Nik, ‘ge zei un
man van oe word, haol ze mar ut de maand en doe ze in de ren’.
Jan liet ze los en de kiepe keeke verbaos rond in de nije
umgeving, ze klapte de vleugels ut en begonne te schudde en

un bietje rond te tippele. Het wur wel een stel kiepe mit
vremde lupkes, net manke Nelis, de Zangeres Zonder naam,
Juul de Korte of Stevie Wonder, zóó kreupel en blijnd wure ze.
Nik keek un bietje vremd naor Jan. ‘Nik’, see tie, ‘geleuf me
nou, ze legge volop’. ‘Ik wil ze jers un wèèk hebbe’ see Nik ‘om
te kijke of ze legge vur da ik oe betaol’. Jan vond ‘t best en ging
op huis op aon, mar ‘s aoves ging tie mit un aitje terug naor Nik
en kroop op haande en voete ut hukske van de kiepe in en lee
ter un aitje neer. De twidde aovond twee aitjes en zo ging tie
iedere aovond toi ze alle vijf aiere geleid hadde. Nao un week
ging Jan bij Nik aon um de kiepe af te rèkene. Jan ging ut
modemagazijn van Nik binne. ‘Kum vort mee naor achtere’, see
Nik. Zo gezijd zo gedaon. Jan ging mee naor de keuke. ‘Jan ik
her oe een bietje onderschat’, see Nik ‘mar ge bin oe woord nao
gekumme, de kiepe legge volop’en hij betaolde me ’n knaak.
Samen dronke ze nog un bolje op de goeie leg en verkoop.
Helaos vur Nik, hebbe ze naor die tijd nooit mir ìn aitje geleid
en zijn het daorum vervolges soepkiepe geworre.
Pitje

