
Mistige dage 
 
Ik loep, oaver ‘t lange paad 
allien, heer dor de groete Peel 
um meej hin, is alles naat 
‘t mos, blinkt als fluweel 
 
straks, dan glei ik oet 
dan lig ik, oetgeteld 
onder in ‘n deepe sloet 
in ‘t durp, wuurd dan verteld 
 
we hebbe oaveraal gezocht 
mar niemand din ‘m zaag 
toen, doarachter in de bocht 
op ‘t einde van de daag 
klonk inens ‘n zacht gekerm 
tot an zien middel zaat ‘ie vast 
trok zichzelf op de berm 
umhoeg oet ‘t moeras 
 
sombere nachte 
heer tusse water en stien 
nijje daag leet te wachte 
ik loep verder allien, allien, allien 
 
ik huur, ‘t hout dat krakt 
‘n doef, schrikt oet ‘r nest 
soms alsof de grond verzakt 
heer is nog noeit ‘n mins gewest 
 
net als ge ‘t neet verwacht 
keumt d’r iets langs in volle vaart 
hoefgetrappel, brute kracht 
ik zij ‘n schild, ik zij ‘n zwaard 
enne ridder op zien perd 
ik kiek nog ‘s en ik zij 
‘t gewei van ‘n groet hert 
rent an mien neus vurbeej 
 
op mistige dage 
heer tusse water en stien 
als de gedachte vervage 



loep ik verder allien, allien, allien 
  
inens, de wind di blust 
‘t donker dat weid vurbeej 
‘t land, leet oetgerust 
in de zon heer neave meej 
 
ik zij de vlakte groet en leag  
tot doar achter an de rand 
zachte grond wuurd harde weg 
ik loep nar de oaverkant 
ik merk hoe ‘t verlange grujt 
die kruusing heb ik good gegokt 
ik huur ‘n alt vertrouwd geluid 
‘n stem die in de verte lokt 
 
de kerk en de toare 
de blinkend goudgeale haan 
ik volg de weg langs ‘t koare 
zet de koffie mar kloar ik koom d’r aan 
 
op mistige dage 
heer tusse water en stien 
als de gedachte vervage 
en de wolke verdwijne ien vur ien 
in sombere nachte 
heer tusse water en stien 
nijje daag leet te wachte 
en ik loep verder allien, allien, allien 
 


