
Hasj en Wietje 

 

 

D’r leefde iens een aarme hennepteler.  

Zien naeme was Rihuana. Hij had een slim baozige 

vrouw: Ma Rihuana. Ze hadden twie kiender en 

diehadden ze Hasj en Wietje doped. Wietje speulde mit 

haar barbie-turaatjes en Hasj speulde met Stuff, zien 

hontien, en Morfientje zien katte.  

Tegere leefde dit gezinnegien al jaoren an de raand van 

een groot bos. 

Jaoren was dat goed gaon, mar omreden Pa en Ma 

Rihuanna zels de grootste ofnemers van heur 

hennepkwekeri’je weren, gong et rap bargof. 

Pa Rihuana en Ma Rihuana hadden perblemen. Ze 

hadden gien cent te makken, de kachel rookte niet half 

zo veul as zi’jzels en d’r was haost niks meer te eten in 

huus.  

 

"We moeten wat doen" zee Ma Rihuana “zo kan et niet 

veerder” 

Pa Rihuana sneuf es diepe,  mar wust niks te zeggen.  

Ma Rihuana slikte en bedocht een gemien plannegien.  

Ze zollen mit zien vieren een trippien maeken gaon in et 

bos en dan zollen Pa Rihuana en Ma Rihuana Hasj en 

Wietje daor aachterlaoten. Et was midden in de winter, 

dat de beide kiender hoefden wis niet zo lange te 

lieden… 

Mar slimme Hasj hadde alles heurd en stopte rap een 

messien in de buse. De lieperd! 



 

De ere dag gongen ze tegere een trippien maeken in et 

bos, waar de wiend deur de bomen blowde.  

Middags picknickten ze wat en daornao deden Hasj en 

Wietje een duttien, stief tegen mekeer ankreupen. 

In de tussentied gongen heur oolders d’r mit speed 

vandeur.  

 

Doe Hasj en Wietje even laeter wakker wodden, 

ontdekten ze, dat heur oolden verdwenen weren.  

Wietje goelde: “Now kommen we nooit meer thuus!” 

Mar Hasj hadde mit zien messien de li’jnties trokken in 

de sni’j,  dus konnen ze makkelik et pad weeromme 

vienen.  

Ze durfden echter niet goed meer naor heur eigen huus 

te gaon.  

Daoromme besleuten ze naor Opium en Omium te 

lopen. Die zaten rustig op ‘e baank naor de LSD-

tillevisie te kieken. Daoruut klonk krek de ni’jste hit:  

 

"Altied rookt Kortjakje wiet,  

midden in de weke mar zundag's niet.  

Zundag nemt zi’j heroine  

mit een snoefien cocaine  

Altied rookt Kortjakje wiet 

Midden in de weke mar zundag's niet" 

 

Toen Opium en Omium heur kleinkiender zagen, 

begroeten ze heur uutbundig. 

"High", reupen Opium en Omium.  



"High", reupen Hasj en Wietje weeromme wiels 

ze een cracker anbeuden kregen.  

"Hoe gaot et", vreugen Hasj en Wietje beleefd.  

"Ach,  ie weten hoe dat gaot hè? Drug, drug, drug", 

antwoordde Omium. 

“En hoe is et mit spuit elf? Hebben jim honger?", vreug 

Opium.  

"Jaaaa", reupen Hasj en Wietje."Laoten we gaon 

chinezen".  

"Niet neudig" zei Omium, "ik coke wel".  

 

De ere dag wodden Hasj en Wietje weer thuus brocht. 

Pa Rihuana was bliede zien kiender weeromme te zien, 

mar Ma Rihuana niet zo.  

De geldzorgen weren ommes nog altied niet verdwenen. 

D’r zat dan ok niks aanders op nòg es een trippien te 

maeken in et bos.  

Disse keer lette Ma Rihuana extra goed op Hasj, zodat 

hi’j gien li’jnties trekken kon mit zien messien.  

Doe et breurtien en zussien weer alliend aachterbleven 

in et bos, weren ze dan ok prompt verdwaeld.  

Ze leupen en leupen, uren aachter mekeer. 

Mar ze konnen et pad niet vienen.  

Doe inienend heurden ze een voegeltien dat fleut: 

"Wiedewiedewied".  

Ze volgden et voegeltien en kwammen bi’j een husien 

dat hielemaole maekt was van coke. Zovule coke 

hadden ze nog nooit bi’j mekeer zien en ze begonnen 

dan ok drekt te snoeven. 

Mar wiels ze bezig weren, wodden ze bespeed deur een 



kwaoje h-xtc die in dat husien woonde. 

"Sniffel, snuffel, snutien, wie snoeft d’r an mien 

husien?".  

De h-xtc kwam naor buten en zee mit een lief 

stemmegien: "Kom mar binnen, daor heb ik lekkere 

space-cake veur jim". Mar intussen kickte de h-xtc 

mar al te veul op Hasj. Nao een posien zaten Hasj en 

Wietje hielemaole stoned bi’j de h-xtc an taofel.  

De h-xtc wilde Hasj en Wietje now coken. D’r was gien 

ontkommen meer an! 

"Hennep, Hennep", reup Hasj.  

"Stick", reup Wietje. 

Wietje moest in et coke-hokke kieken of de temperatuur 

al high genoeg was, mar ze zee tegen de h-xtc dat ze et 

niet goed zien kon.  

De h-xtc ging now zels kieken. Ze deed et deurtien van 

et coko-hokke eupen en beug veurover om d’r in te 

kieken. 

Wietje douwde de h-xtc vlogge in et coke-hokke en 

deed de deure op ‘e grundel. 

Hasj en Wietje staken et husien aachter zich in braand. 

"Crack", zei het husien, vlak veur et in mekeer zakte. 

Et wiedewiedewied-vogeltje wees heur now de weg 

naor heur eigen huus. Onderwegens kwammen ze 

Rookkapje en Sneeuwwietje nog integen.  

Doe ze thuus kwamen was Pa Rihuana hiel bl-high en 

die kwaoje Ma Rihuana was krek een peer daegen 

eerder an een overdosis bezweken. 

En ze leefden nog high en gelokkig. 

 


