Nog meer rampe …
Je mò nie denke dà ’k bezig blijft met aalle
naorighaaid, mor d’r beurt zôô veul op deuze
aokelijke aerde dà ’k ’r nog ’n extrao verhaoltjie
van ken maoke. As ie wil kà je iederen dag,
nae ’t leze van de krant, wel wà fabbricere. Is ie
wel-is opgevaalle dat ´r onder rampverhaole aaltijd
’n reclaome staot voor êên of aandere zonnige
vekansie? Êêst hà ´k ´t nie deur, mor de êêne z´n
dôôd is d’n aandere z´n brôôd, zô is ´t aaltijd al
gewist.
Nou ’k dut schrijft, zitte we midde in de gevaerlijke groentebacterie
naorighaaid. ‘t Is knap traogisch voor de slachtoffers, mor ok de
tuinders zijn deur de massaole mediao aandacht ‘t haosie. De waerhaaid
zal wel nooit an ’t licht komme, ‘t zal wel weer as zôôgenaomd
onopgelost in d´n dôôfpot verdwijne. De komkommerties en aandere
dinger die heullie an de straetstêêne nie meer kwijt kanne, gaon wel
naer de voedselbank; daer worde ze bepaold nog mè graegte
opgepeuzeld. Ik durref t´r ok gerust nog êên te neme, mor omdà ze
schaers verkocht worde, zijn ze meraokels zacht geworde en nie lekker.
Wà ´k ok aareg vingt, is dat ´r loi zijn die moedwillig giftig ete an de bêêsies geve, zodat ´t
vlees ok niks meer waerd is. Nou mot aalles tegeswoordig gaauw en mooi groeie en daer doen
we aamel an mee. As ie bevôôbeld in ’t zonnige zoije ben, zijn aalle aerepel aanderand van
grôôtte; bij ons aamel êênderand. We wille mooie aerebeeze, mor de lillijkers zijn mêêstal
veul smaokelijker! Nou is ´t gouwe windaai weer gekoze, daer ken ´k zôô van geniete, want je
wor ommers aan aalle kante belaozerd deur de
tekste die op de stickerties staon. Vruchtesappies
waer bekant gêên vruchie an te pas komt,
groentesoep zonder groente en gao zô mor deur.
D’r stong ’n ingezonde stuksie in de krant van
iemand die schreef: ‘k had onderlest nog
koninginnesoep, mor ‘k hè de koningin nie gezien.
Humor, hee!
Hè je ok geleze van die loi die in d´r nette
paksies op ´n luxe bôôtraais zatte toe de strôôm
uitviel? Ze mosse werempel in ´n plastic zaksie
heullieze behoeftes doen. Dà ´s pas ´n ramp, Je
zou và je aaige gaon. Ze zelle bepaold wel ’n
tegoedbonnechie van de rêêjerij krijge, mor toch.
’t Is wel zô: vergaon is aareger! Mor nou gao ‘k
tuinbôôntjies pelle, dà ’s naomelijk veul waarek.
Vollegende keer schrijf ’k wel weer is over leuke
dinger, want die zijn d’r ok genogt gelukkig!
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