
Oe opwinnen is slecht 
 

 
E-j ook nog wèèn stemmen bi’j de leste pärlementsverkiezingen ?    Ikke wè  . .  en 
niet  umdä-k zo aovetuugd  waere  te  weten op welke pärti’je ik mosse stemmen,  
maer  wel  wöörop  niet ! 
En weet ie nog wat democrasie in-ölt ?  Oe stemme laoten vertegenwoordigen deur 
volksvertegenwoordigers en dan maer aopen dät  ’t wat wörren.   Zo niet . .  gewoon 
veer jöör laterder weer vot stemmen. De peti’je veur vri’je volksverlakkeri’je giet ter 
netuurlijk prat op dät  de  zörgstelsels umwille van  ’t (groot-)kapilataal um zeep te 
ebben e-ölpen en now der weer een ni’je kabinetsförmasie gangs is mut alles achter 

geslöten deuren en in  ’t geniep.  Democrasie ??  . . .   Mien zaolen ! ! 
 
As die gasten is een keertien een regeerakkoord zollen skrieven in plase van een 
verkiezingsprogramma dan zol  ’t volk kunnen  kiezen wat ze wel of niet willen, maer 
dät zeugien  zo-enuumde volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen allenig 
zichzels  en ebben  ontegenzeggelijk  gien  enkele  bosskop  an de  kiezers.  
En umdät eigenroem al sins menseeugenis stinken as de el is ’t ook gien wonder dät 
ter allemachtig völle geld wörren uut-egöven an cosmetische ärtikelen . . . ie mutten 
der netuurlijk wel goed uutzien en veur de dag kommen. Veronderstel oe is dät  ’t 
klootjesvolk zollen kunnen zien wat veur een verachtelijk figuur  dat-j  in wezen bint. 
  
Ie zollen  op 26 oktober toch de vlagge alfstok uutsteken en der een rouwband umme 
knuppen.     Presentasie  kabinet  Rutten-3.       Nou  van  meubelmaken  e-k  meer  
verstand dan van politiek maer dit kabinet is wel met twiefelachtig materiaal in 
mekaere  eflanst  . .  ik  zie  der  gien vakwärk  in.   
’t  CDA  zal  ’t  nog  wel een keertien märken  dät  juust de VVD in ’t  verlèden zich ef  
in-espannen  umme  der veur  te  zörgen  dät de Christelijke parti’jen uut  de regering 
mossen wörren e-ollen umme een keertien een  andere  koers  te bepaolen.  
Onder  ’t motto . . . a-j niet van oe vi’janden kunt winnen,  mu-j  oe der bi’j  ansluten . . 
zodä-j  van  binnenuut  de  zake  kunt  uutollen  en  ondermienen. 
De PvdA  ef  ’t  now  ander lieve  ondervunnen . .  nu  is  de  rest  an de  beurte. 
Sociale zaken bemenst deur de VVD . . . ’t eerste wa-k van dät mense euren wazze  

. . netuurlijk zullen we iederiene  elpen . . . maer . . we zullen eerst  kieken of  ’t  

echt  neudig  is  en  of  ’t ook anders  kan. 
’t  Grondbeginsel  van  de VVD is now  ienmaol . . ieder veur zich en  van  mi’j  krie’j 
niks.   A-j  dus  as  arbeider/wärknemmer  bint uut-eskakeld umdät ze oe niet 
meer neudig / te duur / of  aoverbodig  vunnen   . .  dan e-j  gewoon  pech  e-ad  en  
ie  ziet  maer  dä-j  oe  redden. 
Bi-j  as oldere an-ewezen  op ulpe of zörg  en de kosten wörren te oge . . . dan a-j 
maer  mutten  zörgen dä-j  ’t  wel  adden kunnen  betalen.  
Zo  niet  . .  dan  bi’j  veur  de  maotskappi’je  te  duur . . . ( een kostenpost ) 
 
An  ’t  ende  van  oe  geld  e-j  op  disse  wereld  dan  ook  niks  meer  te  zuken! 
 

Oe langer ik der aover naodenke . . oe kwaojer ik worre . . da-s niet gezond. 
 
 
  

Ik wolle niet uutlègen wörumme ik der wel op kan skieten, maer toch. . 
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