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Motto: Speul dus mee

Krielekus
Dees jaor gienge we as krielekus. Normaol gesprooke zoude ‘krielekes’ schrijve. Wij nie! In de
naom ‘krielekus, zaat ’t woordje ‘kus’ en draaide
d’n ‘eele carnaval om. Wij wouwe ‘n ‘kus’ van de
Priens, vandaor de naom ‘krielekus’. ‘n ‘Eele bewuste keuze dus, deeze schrijfwijze!
W’emme zelf ’n sprookje bedocht. De Priens ‘aar
daor ’n prominente rol in. IJ moes meespeule waant
aanders waare de gevolge nie te overzien! Lees zelf
mar bij ‘Tullepetaons Sprookje’

Tullepetaons sprookje
D’r waren ‘s elluf Roosendaolse meskes die af en toe zo’s bij mekaore kwamen om een bietje te buurte
bij de nodige bakskes koffie mee koekskes. Zij aren ‘t dan over ditjes en datjes, iedereen aar zo z’n eige
veraole en drome, die ze omstebeurte aon mekaore vertelden. ‘t Waar frappant da ze allemaol toevallig
één en dezelfde droom are, naomelijk ooit nog ‘s dur n’n echte Priens gekust te worre. Wa waar nou ‘t
mooie van ‘t geval? Wijd weg ier vandaon, in Parijs mee naome, woonde-n-er ‘n goei feeke. Dees feeke
kon dromen uit de wijen omtrek opvangen en zo kreeg ze ‘t in de gaote van dieje droom van die elluf
Roosendaolse meskes. En och, ‘t ware toch zukke, lieve, aardwerkende, niks vermoedende vrouwkes, da
ze docht, laot mijn die meskes nou’s in d’r wênse tegemoet komme.
Ze pakte d’r toverstafke en d’r glaozen bolleke en zaag da-t-er van 16 t/m 19 februari n’n echte Priens
in Tullepetaonestad waar. Amaay! Da kwaam wel mooi uit, da waar d’r kaans van d’r leven. Gaauwkes
sprook ze d’r toverspreuk uit: “Elluf meskes, van 16 t/m 19 februari zijde gullie betoverd dur mijn toverkus. De Priens krêgt er nog wa van t’oren En zal jullie bevrijje mee ne krielekus”
￼￼
‘t Is natuurlijk wel zo, da die meskes nog van nikske nie weten en w’emme van ore zege, da ze mee d’n
optocht mee lope mee ne gouwe kroontje op dur ‘n oofd. Zulle dees meskes uit durre betovering bevrijd
gaon worre of motte ze daor d’r ele leven laang mee rond blijven lope? ‘t Is t’open dad oonze Priens
zo’ne echte goeie Priens is, da-t-ie dees spelleke meespeult en deeze betovering verbreekt voor 12 uur
s’aoves op dinsdag de 19e februari mee n’n echte krielekus, zo da die elluf Roosendaolse meskes nog
laang en gelukkig verder zullen kunnen leven. Nou da’s toch wel ‘n ‘eel ver’aol ee. Da feeke uit Parijs
waar de Pul, ij wóónde toend’r tijd daor. IJ kreeg dees jaor ’n prominente rol toebedeeld. IJ wier ’t goeie
feeke. De Priens zouwe we ’n speciaole brief stuure, zodattie goed op d’oogte waar van oonze betovering.
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Zou tie oons gaon kusse???

De Pul wier verkleed as goei feeke. Wij zeeje gewòòn wattie
aon moes en da dee tie ok. Peter ree mee ’n bakfiets. Gin nosie
waor we da dieng vandaon g’aold aare. Op die bakfiets stong
de Pul. Ik staon d’r nou pas bij stil datta best wel moeilijk is. IJ
kon z’n eige nerges aon vast’ouwe. Dattie nie gevallen’is. Nou
jah... Peter ree mee die bakfiets, da mot toch eigeluk ok wel zwaor
gewiest zijn.... Toen waare wij in ieders geval nie bezorregd over zullie. Zij deeje wa wij zeeje dasse
moesse doen. Wij liepe daor vroluk spriengend en daansend om’een. In de kraant aare we ’t sprookje
laote plaotse zoda de mèènse laangs d’n optocht wiese wawwe deeje. Oonze manne, teves de vriende
van de Pul aare zich verkleed as ‘ekse. Eele lilleke kwaoje ‘ekse. Zij overviele oons in d’n optocht. Op de
boulevard reeje ze ineens d’n optocht in, ok mee ’n bakfiets en ze kwaame achter oons aon. Tot gròòte
schrik van ons, de krielekus. De Pul wies alles, zoas altij, tot bedaore te brenge. D’ekse verliete d’n
optocht en wij konne wir verder as ’n gezellig, leutig en vrolijk g’eel. Nao d’n optocht ee d’n Pul z’n eige
metèèn verkleed. IJ gieng liever verder carnavalle in z’n eige pakske. Da snapte wij natuurluk ok wel.

Kleding
W’aare nog ’t patroon van flee jaor. We kochte ’n gele soort van
teddy stof. We kochte gròòt in, wel ’n eele rol. Al bij ’t knippe
bleek dattie stof eeeeeel errug pluusde. Van dees stofke maokte we ’n bodystokking. Das ’n pakske aon één stuk. Vorrig jaor
aare we daddok. Watt’r aon da pak nie lekker zaat, konde mee
dees pak verbetere. ’t G’eel wier wa degelijker as vorig jaor en ‘t
‘eele pak beston uit: Van gele teddy stof ’n pakske, soort balletpak mee lange mouwe. Van gele voeringstof ’n rokse en kraog,
van tule ’n rokske en ’n kraog vor over de voeringstof, ’n gele
majo, rooie schoentjes of lerskes. Belangrijke asseswaores:
’t gouwe kroontje, gemaokt van goudkarton. Gele bolle, deze
bolle emme we van goedkòòpe gele wol gemaokt. Al nao één
kirke gebruike begon de wol te klitte. Al snel wiere dees bolle
oonze rasta bolle genoemd. Ok dees gaaf veul pluuskes. Vor de
lèènze draogers eigeluk nie te doen, mar de show must go on.
Zij kreege van de rest eigeluk weinig compassie.

Brief aon d’n ‘Oog’eid
Om de Priens op de ‘oogte te brenge van wawwe deeje, schreeve we ’n brief aon zijn. Da waar ’n eel
dieng ‘or. Nie die brief schrijve, mar zorrege dattie brief bij zijn, Priens Mart I, thuis in de brievebus
kwaam. Aongezien ’t goei feeke in Parijs wòònde moes de Pul de brief daoro poste. In dieje tijd waar da
allemaol nog nie zo makkelijk ‘or. Ondernoome actie om de brief bij ‘Oog’eid Mart te krijge:
Eerst ‘t adres van de Priens opzoeke, daor aléén al vor ‘aarde speciaole speurtallente nòòdig, ’t Schrijve,
uittype, van de in’oud van de brief. De brief in ’n enveloppe doen. Adres van de Priens op de enveloppe
schrijve. Deze brief mee enveloppe, in een grotere enveloppe stoppe. Daor ’t adres van de Pul in Parijs
opschrijve. Genoeg frankeren. In de brievebus doen. Ondernoome actie van de Pul in Parijs: Brief uit z’n
brievebus ‘aole. Openmaoke en de brief vor de Priens eruit’aole. Fraanse postzegel zoeke of koope en
op d’n enveloppe plakke. Brief in ’n Fraanse brievebus douwe. De post ee verder z’n waark goed gedaon!
Ier de brief die ij kreeg van oons. IJ wies toen natuurlijk nog nie da wij da waare, waant de brief is vanuit
’t goeie feeke geschreeve. De Priens ee oons zeker nie aon oons lot overgelaote. IJ aar de brief mee ’t
eele ver’aol goed geleeze. Op maondagmiddag waar ’t zo wijd. De Priens aar effe tijd en gieng oons toen
kusse!!! Wij emme weeke lang oonze wang nie gewasse! IJ speulde ’t sprookje elemaol mee, wij oefde
nie als krielekus verder dur ’t leeve. Om 12 uur ’s nachts wier de betovering verbrooke en wiere we wir
gewòòn oons zelf. Wadd’n veráol ee!!!
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