Kalje mak een bad vur de vrouw
Van heure zegge,
Ik fietste jaore geleeje dur ut strutje aon ut Klostereind van
Heuze. Daor wier ik aongehouwe deur Kalje die daor wonde.
Hij wou gjen efkes un praotje make over het wer en vroeg hoe
ut mit men voader en moeder ging. Van ut een kwam ut
aander. Kalje gaf aon da we allemaol ouwer wiere. Hij was wa
aon ut tobbe mit zun vrouw, ze ha wa las van reuma. Op
dokters advies moest ze mit regelmaot un werm bad neme,
mar um da ze die eigus nie hadde makte ze gjen gebruik van ut
bad bij de djen van der.
Kalje gaf aon dat tie da eigeluk nie wouw en durm ging tie eigus
un badkamer bouwe. Aon ut huis waor ze wonde zat nog een
keujeshok vast. Um das ze eigus gin keujes mir hadde war ut
hok leg. Hij see tege zun frames, da het hukske net groot
genoeg waar um der un bad in te zette. Ik her toen bij de
bouwmateriaole haandel van de Rooie Appie vur un prikske wa
tegels en un bad op de kop kunne tikke.
‘Kum mar ekkes kijke wak der van gemak her’, see tie tege mij.
Ik kwam ter binne en moest uiteraord zegge dar ut ur goed ut
zag. De tegels die tie geplekt ha wurre nie mir van de laotste
mode, mar durm wure ze ok mar vur un prikske. Ge he waor
na geld, zeg ik altijd. Mar ut voormaolige keujeshok waor nie al
te hoog en het dak liep bar schuin af. Kalje had ter nie goed
over nao gedoch en ha ut kopeind van ut bad onder ut legste
gedeelte gezet. Ge moes half bukkend ut bad in en ok zo wir
der ut. Vur een jong mins mak ta nie uit, mar vur een ouwere
vrouw mit reuma gif ut wel wa probleme.‘Giestere is de vrouw
der vur ut jerst in gewis’, see tie tegen mij. ‘Ik ha uit bad vol
laote lope mit werm waoter. Mar het jerste probleem waor ik

tegen aon liep waar dak vergete wur in het badhok un remke
of ontluchtingspepke te make. Ik kon de vrouw zowa nie zien,
zovul mis hing ter. Mar ja eindeluk hak ze zo wijd da ze klaor
wur um der in te gaon. Ik har in ut bad un klad gruune zeep
gedaon zo da ze goed schon wer. Terwijl de vrouw in het bad
luug, heb ik mun eige efkes getraktierd op un bolje. Naor un
half uurke riep ze da ze klaor wur en of ik ze wou helpe um ut
het bad te kumme. Kjal, ik her me gin raod gewete. Jerst stotte
ik de harses tegen ut lèège dak. Ik had de vrouw bij de haand,
mar ut wur net un nijlpjerd. Ze droop aon alle kaante. Ik kreeg
der ok mar nie ut het bad, da waar zo glad as un aol geworde
dur de gruune zeep. Ze glee van de ene kaant naor de aandere
kaant. Ikke mar grijpe en grijpe en ondetusse stotte ik nog een
paor kir de harses tege ut lege dak. Naor enige tijd tobbe hak
ze dan der endeluk ut.
Ik her naoderhaand un tijd wark gehad om de boel dreug te
krijge. Alles wur zeiknat. Ze lig nou op bed mit spierpijn van al
t getob um ut bad komme. Ze her ok un zonnebril op vur de
rooie oge van de gruune zeep. Ik goi geleuf ik mar war
aonpassinge maake oan ut badhok. Un pepke voor de mis en
wa beugels waor ze der eige aon vast kan houwe um ut bad in
te gaon en dur wir ut te kumme. Mar laote wer der jerst mar
un bolje op neme kjal’.
Pitje

