AFSCHEIDSSERENADE “TELEGONOS”
In 1964 gaf de Algemene Geldropse Carnavalsvereniging “De Vleermuizen” speciale opdracht aan
pennenlikker Vleer Sium om een afscheidsherinnering te schrijven voor de scheidende prins
Telegonos. Deze afscheidsserenade was het resultaat.

Refrein

Alaaf Telegonos, het gaat je goed
hoe zeer nu ook Uw afscheid doet.
Alaaf Telegonos, een afscheidsgroet
De zotheid bracht gij ons in’t bloed.
Wor vruger d’weverskneup wier geleed
ha m’ut in’t gehil nie breed.
Mun ha toen krekkes genog te vreet
Wormi t’ok olling is gezeed.
De toid worin waai tendaoge leve
hi’n ander ketting gekrege.
Waai neme zomaris un geval
en keke nor de carnaval.
Zaogde vrueger ginne mens op straot
loister hoe gut’ter nau baai staot.
Um inne prins dreit alles rond
glijk vliege um unne perdestront.
Ellef hirre in un hil skon pak
mi op d’uer baorst un gaue plak.
Unne nar, die poetsen broit,
un prinses, die’er umhinne boit.
Di hille spul da makt ut klaor
baai Tinuske kumt baai mekaor
en dan duert ut nog gin stief kettier
of’t barst’er al van’t plezier.
Zo waar t’ok wir ut leste jaor
hil’t kwetier waar baai mekaor.
Er wir ferm gepraot en ok gestemd
da heurde zo volges unne vent.
Ten leste wier m’unt olling ins
d’ laangste wier de carnavalsprins.
As Telegonos wie’ri gedopt
waormi ok de vertaoling klopt .
D’hoge mieter van ’t vastenaovendfist
is’t hil jaor deur present gewist.
Overal zweide’nie de kietelstok
en onderscheie dee’ie ok.
Dun urste burger der geminte
Hing ie mi carnaval vol mi linte.

An elk lint hing unne grote zak
zand zaat d’r in unne hille kwak.
Bij de wethauwer hit’ie angeleet
ut Stadsgewest hit’’ie dor uitgeleed.
Hij makte um hogger dan ie waor
”Tamboer-maitre” hoe krig,ie it klaor.
Un kliekske van un universitoit
Wo naor Geldrop komme geboid.
D’r war nor daor overgeweid
da Telegonos dor de scepter zwaoid .
Hiermee waore zu’t krek nie ins
en daor’um wier beslote ginds
um die’un prins mi zun trawante
us in Nijmwegen nir te plante .
Telegonos, die lont geroke ha
via unne Vlirmois ha’tie da
zette zunne Baron op’t spoor
En’t hil frutje blif in Geldrop hoor.
Overal dilde n’ie lintjes oit.
Overal is’ie hingeboid.
Traauw mi zunne raod al an zun zaai
en ok nog un skon prinses d’r baai.
Waai zen nauw alle wir baai me’kaor
dor gi wa gebeure da’s wel klaor.
As ge nie wit wa gi gebeure
Dan zuld’ut zo meteen wel heure.
Telegenos gi van os scheie,
over un maond is’ter ne neie.
Brompiet d’un Uurste zal ie hete
Da meugde gerust nau al wete.
Omda de neie kan laote brommen
moes’ti oid Dwershove komme.
Mettertoid zulde wel beleve
wat de Vlirmois wit te geve.
Mar bleve waai baai Telegonos staon
en keke wa’tie zoal hi gedaon.
Nim’ doe pet van oeen Tinus
Baai ut’geen er dan te zien is.
De plesier da’tie overal makte;
lest nog in zun afscheidsacte.
Vlirmeus doe’nauw daog mit hendje
ge waart un hil gezellig ventje.

As baai os iemes gi vertrekken
laote wu’m zomar nie verrekke.
We danken oe veur wa ge het gedaon
we bie’en um dan un maonreis aon.
We leve olling mi oe scheie mee
en zinge darum nauw veur twee
Telegonos t’is hil skon gewist:
tjonge wa he’m me toch gefist.
Deftige praot da zen we zo zat
unne Geldrupper praot ger plat
mer baai ut zinge van un ”Tot Ziens”
geldt da ok veur’ne vrimde miens.
A’dieu Telegonos ”zij gegroet”
oe daden waoren groot en goed.
Wa gaai veur onze A.G.C. deed
is nie in een-twee-drie gezeed.
Gaai loonde de daden groot en klein;
waste voeten in brandewijn.
Gij waart ut die de leut did laaien,
die liet zwieren – hotsen-draaien.
Kortom gij waart de zotheid zelve.
Gij me oewen Raad van Elfen.
Wij danken U met veel lof en eer,
hopen op een volgende keer.
Nu we hier toch staan te zingen
willen we’r wa tussen wringen.
Wij roepen tot de Vleermuizenschaar;
”een zalig en een gezegend Nieuwjaar”
Vleer Sium

