Ot de blomme- en plaantehandelaor ut Heuze;
Van heure zegge,
Ot was een blomme- en plaantehandelaor ut Heuze. Gewoonluk warkte
die op de Schipkuswol in ut Veen. Mar in ut weekend ging tie mit de fiets
de Rijn over naor Wageninge um blomme en plaante aon de man de
brenge, da dee tie um der zo een pruufcentje bij te grijpe. Hij ha vaste
klaante wor tie wèèkeluks mit zijn waor kwam. Hij ging dan mit een
spisiaol kieske onder de snellebijnders en de fietstasse vol blomme en
plaante op pad. Op un gegeve moment ha tie zowat gin aonvoer mir van
de kjel waor tie ze van inkoch. Daor was Ot iesend kwaod um. Ot wies da
de minse waor tie altijd kwam, der op rekkende da tie op zaoterdag langs
kwam mit zun handel. Mar mit ut bietje handel wa tie ha, ging tie toch
mar de Rijn over. Hij stook mit de heuzeze pont de Rijn over naor de ginne
kaant en fietste langs de lommerijke vèèrdam aon de Wagingingse kaant,
mit de berrum en slotskaante vol mit wilde blomme. Daor krig tie inins un
ingeving: hij kwakte de fiets tegen un bumke en hij snee mit de kromme
ut snuimes mooie blomme ut de berrum. Neve de slotskaant stonde gelle
lisse in blui, die dee tie der ok mar bij en makte d’r mooie buskes van. Zo
ging tie asnog mi voldoende haandel naor Wageninge. Bij de jerste beste
klaant waor tie aon belde, vroeg de vrauw des huizes: 'Ot, wa hedde deze
wek vur blomme bij oe?’ Ot aantwoorde: 'mevrouw ut wur un hele toer
um ze aon de pens te komme, mar ik he ze bij me, het zijn Kantaslota’s. Ut
binne prachtige blomme en nog vur een aonvaorbaore prijs. Ze geve een
landelijke geur af. Ge mot er wel un bietje lauw waoter mi suiker bij doen
dan staon ze langer, mar ge kun ok 7up gebruike, adde da he'. De vrouw
see: 'as ze mar nie ut eigste binne as die plaante waor veul blomme in
zoude kumme vur in de blommehof, die ha’k ok van oe gekoch. Mar
volgens die kjel van mij, weure ut gin blomme mar andivie plaante'. 'Nou',
see Ot 'da klop want as de ze lang genoeg laot staon kumme der van eigus
blomme in die wel tot de erste nachvors bleuje'. Al mi al kocht ze toch een
buske Kantaslota’s van Ot en krig hi nog un bolje op de koop toe. Naor un
paor uurkus vente was Ot los en ging mit een goed gevuul terug naor
Heuze. Jammer genoeg vur um lag de pont der alut en moest Ot via de
Rhenense brug op huis aon. Mar hij ha in geluk: hij kwam langs ‘t cafe De
Kuip van Jan van Kleef in Kestere en daor wier de verkoop van de
Kantaslaota’s mit un bolje nat gemak.
Pitje

