Jerolimo
Waôrom waart ge weg?
Waôr zaait ge toch geweest?

885

Robbeknol
Ach Heer, sla me nie,
Want ‘k heb meer as twee uur op u gewacht.
Op ’t laatst kon ‘k ’t niet meer uithouwen van de honger,
Zó hard ging m’n lege maag tekeer…
Daarom ben ‘k maar uit bedelen gegaan.
En kijk, ze hebben me al deze hapjes gegeven.
Hé, uw gezicht! Uw gezicht staat nie stuurs, en ook niet kwaad
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Jerolimo
Och, dit ’s hiêl lekker!

Jerolimo
Ik heb nog op oe gewacht met ’t iêten, maôr
Wat ik oêk wachtte, gaai kwam nie, toen ben ik maôr begonnen.
Robbert, maain goeie knecht, sinds ‘k hier kwam woênen,
Zat ’t me noêit iêns mee, da kon oêk nie.
Dit huis moet op kwaôie grond zaain gebouwd, denk ik.
Daôrom beloêf ik oe, zodraô de maônd verstriêken is,
Zal ik zowel maain ongeluk als dit huis ontloêpen.

Want kijk, hij zei dat-ie vanmiddag al heb gegeten.
Toch denk ‘k dat-ie vandaag nog niks te bikken heb gehad.
‘k Zou z’n verdriet wel ’n beetje willen verzachten,
Zoals ‘k ‘m gist’ren ook an wat te smullen hielp.
Toen ‘k z’n razende honger met een paar kruimpjes brood heb gestild.925
Jonker, as je wilt, tast toe, dat brood, dat ’s goed spul,
934
En deze koeienpoot eveneens, en deze bout is ook zo lekker,
935
Al kon je geen pap meer zeggen, je zou d’r zo zin in krijgen.
(tot het publiek) Wat denken jullie? Zit z’n maag al vol?
940
Hij kluift de botjes nog schoner af as de honden doen.

Robbeknol

906

De saus waarmee je ’t eet,
Die is ’t lekkerste van de hele wereld.
Jerolimo

912

God allemachtig! Het smaôkt me zo ontzettend goe,
Alsof ‘k twiê hiêle daôgen nie gegiêten hadde.
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Robbeknol (gluurt uit zijn ooghoeken naar Jerolimo)
Wat loert-ie naar m’n schapenbout, hoe kijkt ie naar m’n brood.
Ai, hij ziet geen moment weg van m’n schoot,
915
Die nou m’n tafeltje is. Kijk z’n ogen eens smachten!
‘k Heb warempel medelijden met die arme vent.
Want zelf heb ‘k die ellende vaak gehad,
En ‘k maak nog dagelijks mee wat ‘m nou pijn doet.
Wat zal ‘k doen? ‘m Mee laten eten? Hij zal me niet dankbaar wezen,
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