
AIN OOSTWOLMER BREXIT

Ain kraaikop en ain roegbainder
zaten soamen in de kroug
Bie Bolhuus gebeurde dat vrouger ook
loat in de oavend wer voak smörgens vroug

Ze hadden ’t over ain Grunneger brexit
ze waaren wel kloar met dat Hollands gedou
Op boerderij hadden ze toch nait veul
omhanden
en de tied om lös te breken was nou!

Deur essentakstaarfte is der genog holt
Wie moaken doarvan ain hobbelpeerd
Mit vlaage op kop broezen wie deur Oostwold
Dat is dit schiere dörp toch wel weerd

Wie nemen ain oale zeecontainer
doar gait aalles wat nait Grunnegs is in
en wie geven dat ding ’n abbedoedas
dei gait met ain booge het Oldambtmeer in

En vlak bie het Pispotloantje, op drifte
zetten wie zo’n beeldje met ain
mannenplasser
Den hebben wie ons aigen Brussel
allaint den zunder zo’n zakkenwasser

En boven op de klokkentoren
komt ain steernkieker om te zain
of der gain Hollander ons laand in komt
dei joagen wie over de stubben en in ‘t klaai

Twee dames spraken langs het voetbalveld
vrolijk over hun bijdehante echtgenoot
Dat ze eindeloos doorgaan over de Grunneger
taal
en dat Nederland het Gronings buitensloot

Kweetniet, zei de nieuwe burgemeester
met saamhorigheid valt er veel te

combineren,
Hollanders houden wel van een goed verhaal,
dus kunnen we ze best wel leren

Dat een tobbe niet altijd om in te dansen is
mieghommeltjes soms ook kleine kinderen
zijn
en dat kopstubber veel leuker klinkt dan
ragebol
dat je beter een siepel kunt hebben. dan er
eentje zijn

Dat een putter niet alleen een golfclub is
dat hozevörrels om je voeten passen
dat beune iets anders dan een bühne is
dat een Oostwolmer je prettig kan verrassen

Met wat liefde en een borrel, zeiden de
vrouwen
zijn die mannen zo wel weer handtam
Die maken zich eerst eens zorgen over het
voetbal
en of het jeugdteam een ronde verder kwam

Burgemeester nam afscheid met de woorden
“Sorry dat ik me er mee bemoei”
Bij ’t weggaan riep ze “Moi Jan, Moi Nico”
De heren riepen verbaasd slechts “Doei”

Ain woord dei dizze Grunneger nait kent
mor woar de haile zoal dou over proatte:
Wel het der nog ain woordenbouk, want
wat, in vredesnoam, is nou ain “kroate”?
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