
Praotjie over d’n haaining

Mòge buuvrouw, lekker weertie hé. Iederen dag ’t zellefde liedjie deuze
zeumer. ’t Lijkent zô zachies aan wel of ‘t nooit aanders gewist is. We 
gaon ’t gewoon nermaol vinge dà je ’s oches, as ie je ôôge ope doet en 
wakker wordt, in ’n prachtige blaauwe lucht kijkt as ie de gerdijne opzij 
schuift. Je ôôge kanne ’t felle licht van de rôôdkopere, of meschie ving 
ie ’t meer een gouwe zon, amper verdraoge. De veugeltjies zinge- of is 
’t meer fluite- dat ’t een lieve lust is. Wà doet ‘t ‘r ok toe, as ie goed 
luistert- net as ik-, ‘k ben ommers zellef een Kraai, dan kà je ze verstaon.
Met ’n klaain bietjie fantezie is ’t net of dat ’r een hêêl orkest een 
prachtige symfenie aan ’t speule is. Meraokels, kèrel mense, wat ’n 
genot om zô d’n dag te magge beginne in ’n vrij land. In ‘n land waer ie 
op ’n demecraotische menier mè z’n aalle êêns in de vier jaer mag/kan 
uitmaoke welleke koers d’r gevaere zal worre. Eêlijk is êêlijk, jammer 
genogt dà veul mense slecht tege d’r verlies kanne of stiekem de 
spelregels aan d’r laers lappe. Beterweters die aaltijd en overaal onrust 



zaaie en denke de wèreld wel-is eefies op ’n zaeterdag nae de middag 
compleet te veraandere, ja uiteraerd te vebetere.

Was ’t mor zô makkelijk, dà bestao netuulijk nie. Waer ie mee te maoke 
het is ’n saomeleving die deur de êêuwe heen gevurremd is in de 
waarekelijkhaaid van vendaeg. ’t Is aailijk net as mè je buuvrouw, mooi 
weertie hé? Hêêlemael gêên mooi weertie, sturreme, donderboië, 
orkaone, vrieskou, aerdbevinge en nog veul meer van dà soort zaoke 
waer ovve me mè z’n aalle, gelukkig mor, niks aan kanne veraandere. 
Toch zijn d’r genogt perbleme waer wel wat aan te doen vaalt mor dan 
krijg ie binne de korste kere te maoke mè dêêlbelange die bove ’t 
aalgemêên belang uitstijge. ’t Is een hêêl gedoe met die stikstof 
beweging. Soms denk ie dat ’t aallêên mor over koeiepoep gaot, mor 
neeë, d’r is veul meer stront aan de knikker. Uiteraerd protestere veraal
de boere tege de voorgenome maotregele. ’t Hêêle land in rep en roer, 
aamel de schuld van …? Mor is dà nou wel zô? In grôôter verband, 
Europees en ok wèreldwijd, motte me ons ok houwe aan daer 
gemaokte afspraoke. ’t Zijn nie enkel de luste die me magge plukke, je 
het zôôdoende ok te maoke met de daeruit voortvloeiende laste. De 
mêêst verschrikkelijke toestand is netuulijk de wedstrijd tusse Rusland 
en Oekraïne. Dà ‘s nie de ver và je bed show. Laete me daerom ’s oches 
een praotjie blijve maoke met de buuvrouw en op onze menier gelukkig
zijn mè wà me hebbe.
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