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Lena . O, dat zou leuk zijn. om zoo eens met ons vieren uit
te gaan.
Jansen : Wat doen ze nou zoo sevens in zöo'n gröote stad ?
Lena : Nou, je gaat eens naar de schouwburg, of bioscoop, of
naar de dancing !
Jansen ."Met dansing bedoel je zeker danshuis. (Lena knikt
»j'a •) O' da s niks voor ons .... we kenne geniese dan¬
sen ! ! !
Bram : Hahahaha .... Ik zien zöo'n paar ouwe bokken deer al
springen !
Lena : O dat is makkelijk genoeg, met een step hoeft u maar
op de maat te loopen.
Biaw . O, dat ken k hoor, hew k vroeger in dienst leert,
zoo, ien - twei, ien - twei !
Lena : Theo kende het eerst ook niet, maar die kan nou de
charleston wel dansen.
Doius : (vragend) : De charleston ?
Lena, (met bedoeling) : Ja ! (Legt de vinger op de mond) :
ossst !
Dorus : (begrijpend dat ze de oudjes er tusschen wil nemen,
haalt de schouders op.)
Jansen : De skarleston. . . . wat is dat ?
Lena : Dat gaat zóó. . . . kijk ! (Demonstreert, Bram en Jan¬
sen staan op om te kijken.)
Jansen : Nou ! Da's niks voor ons, ei Bram ? Wai met ons
starve biene. Ik zien ons al staan. (Huppelt dwaas.)
Bram : Nei, jai niet, maar ik ben aars öm de weerlicht nag zöo
staif niet.
Lena : Voor u zou 't goed zijn ook. (Spottend.) U kon anders
wel eens te dik worden.
Bram : Maar ik ben nag niet te dik. . . . wedde, dat ik 't 'm
lap ? (Springt met beide beenen van den grond.) . . . .Nei,
eerst efkes m 11jas uit doen ! Dat ben 'k heelegaar niet
wend, om de hééle dag in 't harrenas te zitte.
Jansen . Nei, Bram, dat gaat niet ! Ma zeit, dat ze in de stad
hullie jas nooit uittrekken !
Bram : Zeker ok niet, as ze sleipe gane ?
Lena . O, dus u moest voor mij uw jas aanhouden?
Trekt u hem dan maar gerust uit, hoor !
Jansen : Doet je vader 't ök

