Alweer die vraogeri’je
Vurige wèke kreeg ik weer is de Blauwvinger Courant in de busse en der ston geliek
onder de kop een stukkien aover taal.

Wat blèk . . . die ge-eimzinnige Jacco
de Zwollenaer die normaal allenig op
de sociale media as face-book en
twitter actief wazze, is now ook gaon
skrieven veur de Blauwvingerkrante.
Iermet is netuurlijk wel mien doelstelling weer een stukkien in-evuld umdät ik niks
anders veur ogen ebbe dan ’t Zwols as gebruukstaal te laoten bestaon.

Minke Kraijer met aer Zwolse Praot in de Pèperbusse,
Jacco de Zwollenaer op de Sociale-Media en now dus ook
in de Blauwvingerkrante,
en ikke as Görendrögien op mien meniere veur een klein,
maer steeds groter wörrend, cluppie van Zwols lèzers via
internet.
As now al die lèzers ook nog een keertien zollen anmellen
bi’j een dialectkringe of zollen mèèdoen an een Zwols
dictee kwammen de örganisatoren ruumte te kört, maer wat
zollen zi’j der bli’j met wèèn.
Maer goed . . . ier wol ik ’t now elemaole niet aover ebben.

Umdä-k een beutien ebbe wöör ik vake met deur de stadsgrachten vaere, e-k disse
een ligplase e-uurd in de jacht-aven. As ligplase-aolder e-j ook de verplichting een
antal uren van oew vri’je tied an and en spandiensten te besteden veur, of op de
aven.
Zo oke aofgelopen zaoterdag . . tiedens de koffie èven bi’jpraoten en dan gelieke
weer de vraoge kriegen . . . maer bin ie die Jacco dan niet ? . . .
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In juli 2014 e-k der al is een keertien op reageert toen Jacco as onbekend fenomeen
de media wis te bespöllen deur allenig maer via e-mail contacten te lègen en ik wier
aoverdonderd met die zelde vraoge.
’t Antwoord is nog steeds etzelde . . . NEE . . . meer lettergrepen zitten der niet in en
a-j der iene niet van snappen kan ik oe ook niet uut de brand elpen.

Dus Jacco ef belaoft dät jullie nog niet
van em of bint , maer troost oe . . . ik wil
ook nog wel een possien deurgaon.

Oe meer Zwollenaeren Zwols kunnen lèzen en willen sprèken . . oe mooier ik ’t
vinne.
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Görendrögien W.

As Bert Dijking in ’t stripverael Eppe en Gait op ’t Lögenbänkien ook nog in ’t
Zwols kan laoten praoten, zol ’t elemaole mooi wörren.

