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'n bietje meer lef, want die kin d'r mondje roere as 't
nöodig is, en je wete wel dat je moeder 't kwaad niet in de
wereld brenge zei.
Lena : Wat heb ik ze dan gedaan ? (Pruilend.)
Bram : Niks hoor ! Jai hewwe niks misdein ! Maar ik zal julle nou d'r es 'n goeie raad geve. . . . Gane jullie den efkes same nei de tuin en de kippe kaike. ... (Tot Lena) :
Miskien benne d'r wel aiere in 't hok, den mag je die d'r
zelf uitgraaie .... dat wou je toch zoo graag strakkies?
Doius : Nou, daar is Oom Bram specialist in !
Lena : Maar 't zijn m'n eigen kippen toch niet.
Bram : Nou, miskien wörre ze 't nag wel, want as julle dat
nou efkes doen, dan zei ik met je Vader en Moeder '11
woordje klesse en je zelle zien, dat alles nag wel voor
mekaar komt.
Lena : Spaart u die moeite maar .... ik vind 't érg lief van u,
dat u 't voor ons opneemt, maar ik wil hier toch nooit
wonen .... ik ben niet voor een winkel in de wieg ge¬
legd.... Ik zou 't nooit uithouden om voor 'n pond
stroop of 'n dubbeltje kanariezaad alsjeblieft en dank je
wel te zeggen.
Bram (lachend) : Ilahahaha ! Hew ik den niet hoort, dat je
nou ok al in 'n winkel ware ?
Lena : Ja, maar nu ben ik verkoopster bij C. & A.
Bram : Nou .... of je nou verkoopstér, fulmstér, kookstér of
winkelierstér benne, 't stért toch mot je maar denke ....
en 't komt allegaar op 't zelfde neer ! 't Gaat bai iederien toch maar (maakt een beweging van geld tellen) déérom ! Wat zeg jai, Dorus ?
Dorus : Zoo is 't Oom !
Bram : Nou den .... doen julle den maar wat ik zeg, den
komt 't best in orde ! Veruit den maar ! Gaan julle nou
maar efkies, en je zelle zien, 't komt best voor mekaar.
Toe, skiet op den ! Deer hoor 'k je moeder ok al weer,
gelouf ik !
Dorus : Toe Lena. ... ga dan maar met me mee. . . . kom
nou maar .... je bent toch niet boos op mij wel ?... .
Kom, dan zijn we weer even alleen.
Lena : Nou .... goed dan .... (Dorus slaat z'n arm om haar
heen,

