
De wereld is in oorlog. 

 
In 2020 willem wi’j met mekander gedenken dät de twiede wereldoorlog is  

be-endigd.    Allerlei activiteiten bint ter öörganiseerd, maer op dit moment 

(h)eerts ter elemaol gien vree . . in steeds meer landen wörren aoste de 

noodtoestanden  of-ekundigd.  

Oorlog en vrede . .  bint onlösmakelijk met  mekander  verbunden,  maer  de  

vri’j-eid  erdenken zal dit jöör wel niet uutbundig wörren evierd of zels ge-eel 

wörren of-elast.        Der bint now meer landen bi’j betrökken dan tiedens WO2 

. . de menseid op disse aerdkloot is in een ongelieke  stried verwikkeld  tegen . .   

’t  Coronavirus  ( COVID-19 ) 
     

Straoten bint löög . . bedrieven staken un activiteiten . . winkels bint, gaon of 

blieven dichte.       De mensen kriegt ’t  verzuuk umme binnen te blieven as der 

ook maer ienigzins tekenen bint van een vekoldeid of oestbu’jen.   
 

De uutleg van deskundigen (RIVM) aover de risico’s en van premier Rutten  

aover de etröffen maotregelen ten spiet . . der bint een stellegien twiede-

kamerleden die alles skienbaer 2 of 3 keer mutten euren en dan nog an eigen 

ideeën vaste ollen.   Die willen ons land nog zwöörder treffen dan as in 

bezettingstied.     Iederiene  een verplicht  uusarrest  of  uutgaonsverbod ! 

 

Ik wete wel dät solidariteit niet meer van disse tied skient te wèèn . .  maer ’t is 

tegen een virus, dät gewoon an kump wei’jen, de inigste methode umme een 

collectief immuunsysteem  te  creëren. 

 

Netuurlijk is ’t vervelend a-j deur lèèftied as risico wörren ezien en a-j al ärgens 

en wilt gaon de anderen bange bint oe te kunnen infecteren en zi’j oe dus 

liever niet zien kommen.  

Sociale Media  creëren  angst . . maer  dät is en blif een slechte raodgèver. 

 

Let gewoon op oezels . . oew eigen hygiëne is een stärk waopen . . en ons eigen 

immuunsysteem zal ons ook iertegen gaon waopenen . . as ’t de kans maer 

kreg. 

 



 

Stiedend tegen ’t CORONA 

 

 

’t Is stil op straote . . . de stad lig ter verlaoten bi’j 

De mensen die der lopen . . gaon op gepaste ofstand värders. 

Binnen  anderalve  meter mu-j niet kommen. 

Op mekaere de and gèven . .  stied aoste de doodstraf. 

In oorlogtied  . . deed de nood nog bidden . . 

maer now blieven zels de kärken en moskeeën dichte. 
 

Wat een vremde oorlog is dit . . alles mut  op ofstand en ’t liefs digitaal. 

Maer wat ons menselijk ef emaakt kömp gelukkig ook weer baoven.  

De medemensekijk-eid . . . een uut ’t verlèden stammend collectief,  

stek now toch de kop weer op  

Ze bestaot nog . .   

mensen die de ellende niet an kunnen zien en der naor andelen. 
 

Ook al  skreeuwen der nog  zovölle  umme  geld . . 

anderen willen kosteloos elpen en doen dät ook. 

Verplegend personeel en andere ulpverlieners . .  

zi’j  mutten deur . . en deur . . en deur . . en  gaon ook deur. 

Een paer maond geleden waeren  zi’j  lastige  protesterende  skreeuwers, 

en now wörren  zi’j  (terecht)  de  emel in  e-prezen. 

 

Uren, dagen, maonden,  . .  gaon as in een skaduw  an oe veurbi’j 

Maer wat de toekomst ook brenge moge . .   

samen doen . . en niet alleent. 
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