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GANOEKOH.

D

de regwtóew, die naastf de schoorsteen Aawg^J Half vier.
Je hebt de tijd nog.
waar ie ta/e/J. Nö, tijd ? Met een half uurtje komt de tram.
Am foej Ja, met een half uurtje.... (2e gaa/ ziWenj.
oo&fe)'de ta/e/ 2tóenJ. Halen hoef je hem nou niet meer,
nou de stoomtram er is. 't Vorig jaar moest je nog een dikke
drie kwartier loopen naar 't station. Nó, wat ben ik ze toch
vaak met een plezier getippeld, die drie kwartier als Moos
k w a m . . . . f£üew s/itóe. i/i/ &/'& «aar Ae/ gawo^oA-t/zer,). Dat
ie nou net fijn de laatste dag ganneke kan meenemen, dat
doet me recht goed! Weet je nog hoe die vroeger een plezier
had in 't aansteken van de kaarsjes? Als ie zoo naast me stond
dan blonken zijn oogen van plezier. Hé, weet je nog?
fg/zw/acAewi *'» de ver/e ziewdj. En als ie daarna dan met jou
mongoe soer zong.... Moos zingt zoo mooi.... (£en ooge«ï/t&
zitóew zeflWefteïin gedactónj.
Nog net even de laatste d a g . . . . 't Kerstfeest valt ook zoo
mooi van 't jaar. Simge over de heele wereld. Da's mooi.
Waarom moet ook de een nou feest hebben en de ander
morgen ? Zoo — samen, dat is mooi.... Wat zal ie van de
schuur opkijken met de nieuwe zolder !
fgöm'efeM^. En de nieuwe voordeur!
Ja, de voordeur.... en de schuur.... (7M)' staatf o/>J.
Wat wil je doen?
fgaa^ w«ar de dewj. Doen? Niks.
Blijf nou hier. Mot je nou kou pakken in de deur? 't Duurt nog
een dik kwartier voor de tram komt.
Heb ik gezegd, dat ik naar de deur wou? Ga weg, narrente !
Blijf nou rustig zitten. Je hebt weer gehoest vannacht.
Kuch jij niet als je je verslikt?
Aem owge/oowg aawj. Verslikt ?
weer 2itóewJ. Ja, verslikt. Natuurlijk verslikt. Ik was
stiekum aan 't slikken.
Ik zal je salmiak maken met anijsspiritus.
(Ao^igJ. 'k Wil 't niet hebben, 'k Heb 't niet noodig.
Ik maak 'et toch. 't Is goed voor je borst.
Mijn borst is best. Alle jiddisje kinder zeilen zoo'n borst hebben
as ik. Omijn!
fMen Aoortf de voofdewr in 7 s/otf vaWe» ew s/o//e«de sto/>/>e» t»
de gattgj.
f/m'siere«dj. Daar is iemand.
ow waar de dewrj. Hartog denk ik.

