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l,rNlliil eurabbeÍt me na
pllpltlpische manier.

flmlld4 staat hij anderhalf uur
,ilM[flM het begin van de dienst
lmí & kapeldeur
,m l///mnel nu regent, sneeuwt of vriest.
4kfilretgoed weer is
srdk de grote kolos zich languit
mp frrÉ gÀz.on voor de kerk uit.
ffim staat op als hij me ziet,
x6ffi naar me toe,
Wkde tas uit m'n handen.
Feer Louw, helpen jou,
ip hent'n goei menneke.
lh"m iru nie missen jou.'
hubtbldoet hij de kraag van
mmupr jas goed met zijn grote klauwen.
ffim druppel speeksel valt daarbij
ry mijn mouw.
ffiaarzal ik nooit aan wennen.
De sterke reus spaart de hele week
arpr krachten voor dit ritueel.
tkmr het overige krijgen ze geen werk
uruurt zijn grote handen.
$leen vijf vóór vijf
CIak hii elke dag trouw de bezem vast
err steekt de andere hand vooruit
un de sigaar in ontvangst te nemen
ak een tastbaar loon
rimr alle noeste werkers.
Ook op werkdagen
hatWillem zich van zijn goeie kant zien.


