n Gealdbuul
n Gealdbuul is een gedicht, dat ik maakte ria de velegesprekken, die ikhad tijdens het veldnamenonderzoek,
waar de meest interessante dingen ter sprake kwamen. In een buurt vernam ik, wat daar eens was gebeurd.
Geld kan alles, doet alles, praat mee. Als je geen geld hebt, ben je nergens. Het verhaal van Betske gaat over
een boertje, dat, doordat het geen geld had, ookniets had te vertellen. Dit veranderdeechter, toen hij door het
winnen van een grote prijs uit een loterij meer in aanzien kwam. n Gealdbuul kuiern no beheurlikmet. Hoor
maar eens naar dit op waarheid berustende verhaal.

Wa'k no van Köttersbets vertel is wearklik woar,
t kealke wearkn met völ plezeer mer har t echt wa zwoar.
t Har belangstelling en völ leevebri-j,
in de ontwikkeling van de boerderi-j.
Vuur dat grote spul har e ja gen duitn,
kon noar ne loopstal ja wafluitn.
Op vergaderingn was t , dat men Bets geriegeld zag
en hee lostern aait met völ andach.
An hem wat vroagn dat deern ze nich,
want ne kötter was nich van gewich.
Wat de grootn zeern, dat was ja wet,
de kleinn wörn wal vaak in t heukske zet.
Bets gung het good en hee har geluk,
kreeg deur n lot völ geald in n tuk.
Hee kochn t spulke en luk groond der bi-j,
wus hoo het mos en bouwn ni-j.
Ne stal met driefmes en ne melkmesien,
zien knipke kon t noo better lien.
t Gung noar ne vergadering op ne dag
t Was of hem toen ja alman zag.
Kom iets noar vuurt, zo wör der zeg,
wat leu gungn a vuur hem oet de weg.
n Vuurzitter begun en dee los de vergadering,
t gung oawer weagn en ne verkaveling.
An zon projekt zit vaak völ haakn en oogn an
en Bets wör now vroagd: wat duch die doar van?
De leu keekn en wadn beni-jd, wat e zo1 zegn
en zagn hem toen de knip op de toafel legn.
He reup toen duur de zaal heel hard:
zeg, gealdbuul, heurs dat nich, ze vroagt die wat!
Herman Engbers

