
Mag ik bärsten  . .                                                            

 

Van wie mi’j een bettien kent mag ik ter van uutgaon dät die weten dät ik ’t 
aover ’t algemeen niet zo ebbe op de politiek en dan met name diegenen die 
dit as beroep kiezen en dan  beweren  volksvertegenwoordigers  te  wèèn. 

Nog ärger e-k  ’t  te stellen met macht-ebbers  die de globalisering umärmen. 

In Turkije, Brazilië, Amerika, China, Rusland . . . en nog wel wat meer . . .  

allemaol  vertegenwoordigers  die roepen  . . .  wi’j eerst !   

De onderlègende  gedachen  is dan altied  . . .  laot die anderen verrekken ! 

 

Wat is ter now weer an de and ? . . . de leste wèken eur ie inies niks anders dan 
dät achterlijke  gekrakeel  aover  Gruunland. 

 

En now die Yankee-Doodle  inies zien zin 
niet krèg  en dät ij Gruunland niet maggen  
kopen  . . .  wil ij  inies  ook  gien  officieel  
bezuuk meer brengen an Denemärken.      

 

’t Is ook net een klein kind   . . .   ik  wil  ’t  . . 
.  basta !  

 

Maer  wöörumme  now  de  journaals  op televisie en praotpregramma’s  
andacht  besteden  an disse  ebzuchtige flauwekul  en  ’t  döörmèè   ook an  mi’j     
de  vraoge  opdringen  . . .  wat  ies now de bedoeling van die blaoskaak  an de 
andere kante  van de oceaan  umme  te  denken  een land  te  kunnen  kopen ?  

Vanof de eerste berichgèvingen ieraover ston veur mi’j al wel vaste wat de 

bedoeleing is . . .  

De uidige macht-ebbers ebben totaal gien boskop de menselijkheid en al 

elemaole niet an milieu. 

Milieubeskärming  of  ’t  tegengaon van de opwärming van de Aerde . .  zal un 

een zalige rotzörg  wèèn.     As de ieskappen op de Noordpool  smelten kunt zi’j 

mooi begunnen met ’t ontginnen van baodemskatten   . .  want döör zit nog 

een eleboel GROOT-geld !   



En  Denemärken (dus Gruunland)  ef ook al een claim op grondgebied (onder) 

de Noordpool edaon.  Eèvenas Rusland (die zels al een titanium vlagge in de 

zeebaodem ef eplant ) , Noorwegen, Canada  en  Amerika (= Alaska).   

 

Maer Gruunland leg völle gunstiger en ef ook een völle groterder deel van ’t an 

de Nordpool grenzende continent en ’t  is döörumme dät Amerika dit ter wel 

graag  bi’j  zol  willen  ebben. 
   

Dät ter now inies berichten verskienen dät de Amerikanen massaal op 

Gruunland bint gaon Googlen en zels vekansies gaon boeken . .  gef wel an dät 

dät volk absoluut gien benul ef wat ter um-un-en geburen of zich ter ook 

elemaole niks van an willen trekken . . .  



 

The Amercan-Dream  mut ten alle tieden  duurgaon ? 

 

. . .  mien  zaolen ! 

 

 

Maer ook Rusland kan der wat van . . . 

E-j nog mèè-ekrègen  wat  disse wèke  is  gebeurt ?    

 

Rusland ef een Drievende Kerncentrale  naor de Noordelijke Ieszee laoten  

vertrekken.   De militaire basis op Noortdpool is de leste jören strärk 

emodärniseerd en uut-ebreid, maer döör zol de energiebeoefte vanuut een 

kerncentrale (35 MegaWatt)  niet allenig  veur neudig wèèn.  ’t Zol gaon dät 

disse centrale  een  olde  kaolen-estaokte  centrale  giet  vervangen  . . .  

 

Een kerncentrale op een reusachtig groot skip . . . en wat dach ie dan van ’t 

koelwater ?    
 

 

Kiek as de polen dan toch al smelten . . . kunnen wi’j dät  bettien koelwater ook 

wel in zee lössen  . .  dan sköt  ’t  teminste  een bettien  op.   



En de longen van onze aerde  bint al elemaole an-etast deur ’t  ofbrannen . . .  

De milieu-bewègink wil de Braziliaanse president in een kwaod daglicht stellen . 

. . .   zoies verzin ie toch niet ? . . . As  alles onder een rookdegien skuul giet . . . 

is ter gewoon  gien  daglich  meer.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op deze satellietfoto is de rook te zien die de branden veroorzaken - Reuters 
 

 

Aloewel . . . milieuactivisten en diervriendelijke  vegetariërs  . . . as bomen niks 

meer (an kapitaal) oplèveren . . en SOJA  wel . . .  stèèk ie ’t bos  toch  in  de  fik . . 

. kunnen  ze  öllie-zaod  gaon  verbouwen . .   wie  is  ter now  skuldig ?      
 

Acht ’t zal allemaole wel wèèn . . . . maer wie bin ik now . . . een totaal 

onbelangriek  individu  wöör  gieniene  rèkening  met  oeft  te ollen. 

 

Mag ik Bärsten . . . ienmaol zingen wi’j allemaol . . .  allemaol  ’t zelde liedtien . 

.  ’t  is  de skult  van   . . .     ( ons allemaol ? )   
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