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KRUIPT MOAR IN UI MANDE, KLEPPE !
Jadadde ! "Le monde et allee sersee du savon", zoe'n d'angespoelden roepen. En 't es dedjuu nog woar
uuk ! De weereld es verdommelingen bekanst hieltegans om ziepe en 't weere uuk. K’un koste mee die
hitte zuust moar ne kier goejendag zeggen an de ‘Feesboekies’ want veur diene kompjuuter was't veel
tiet ! Gienen erkoo hé ! 'k Moeste mij afzonderen in de koele birginge mee ien pintse en un flasse frissen
Vittel. Oazek ton de deure in den achternoene openzettegge kostek van doar uit nog un stukske van den
teenies of den toer de Franse meepakken ! Tussendeure wa notaats pakken veur dees papierenkleppe
moar de die zal moar zuustekes veur de kirmesse in de winkels kommen. De mieste simpatiezanten zijn
nui nog olsan in konzee tot achter ‘Mieklimop’ Allee de loatste luudses weegen “t zwoarst zeggen ze toch.
De mieste van mijn moaten vinden uuk da’k nui eindelingen ne kier moe stoppen mee mijn totte te te roeren en overals mijnen neuze tussen te steken in ons durp. “Birke”, zeggen ze, “ge rijdt nui mee tram 7,
kruip ne kier in ui mande en zoag zuveele niemier over ‘t bestuur en ‘t sosjal leven. Zoede nie beter iet
anders zoeken om ui mee bezig t’ouwen”?
Z’en messchiens gelijk want ‘t pensjoen un es uuk da nie oas ge nie goe te puute zijt en ui al die joaren al
geplande vwajoazes op uiwen buik meugt schrijven. In ui eigen durp en streeke beginnet al ! Un plekke
vinden woardadde mee slechte puuten of mee nen rolstoel kunt genieten van den tijd die ui op dienen bol
rest un es uuk gienen vetten. ‘t Es triestig. Vrienden en kennessen goan bezoeken, meugd’uuk al vergeten want oas g’op uiwen bek valt moe’n ze de pompiers opbellen om ui op te rappen.
Wa doede ton ? In ui kot blijven, ui gazette lezen of wa veur dienen kompjoeter zitten, un spelleke spelen,
un poar stukskes schrijven of Feesboek afluupen om te zien wa dan d’andere an ‘t uitspuuken zijn en ne
kier ongevroagd (?) in ulder rijkgevulde talluure lonken. Menuuts mee ne sjieken namme !
De boekskes en de strips diede gespoard ét om binst ui pensjoen te lezen, stoan te vergeelen in uiw bibliotheekkasse. Leezen un lukt ezuu niemier goe want achter un blad op tiene poeft uiwen boek teegen de
vloer en schiete weere wakker in uiwen reelaks. ‘Laks’ es goe gekozen want lax goa mier noar laxatief
omdadde konstipeert van al de stillezitten. ‘k Ben tons toch nog beter af oasek wa schrijve, ‘Wurtfjuut’
spele of wa filmpkes kijke op Joe-tjoebe. Stoppen mee mijn Kleppe un zit er veurluupig nog nie in want
tons meugen ze mij sebiet kommen ollen. Of dasse nog op papier goa kommen un es nie zuu zeekers
moar ik un ei wel gien goeste om
dag per dag af te tellen tot da mijnen toer doar es om noar d’helle
of ‘Westlede te vruizen.. Dus op
de sosjalle meedjaa en ‘t Internet
zulde mijne ziever wel nog vinden.
De lezers die ze per iemeel gevroagd én, zullen ze vaneigens
wel nog opgestuurd krij’en via die
ottostadde van den ‘cloud’.
Allee, stelt da goe binst de kirremessen en vergeet den avend
van den tiensten september nie te
goan luisteren en kijken noar ‘de
belevenissen van ‘Floris mee den
veeloo van Loatem noar Tokio’.
Den Laethemschen Vriendenkring
verwacht ulder ollemolle in de
Brouwerijschuure !
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SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND
RELATIVERINGSVERMOGEN...

vu: Albert F Haelemeersch, Karel van Wijnendaelelaan 11, 9830 Sint-Martens-Latem

Largo aanhoort het mijmeren van baasje en… tracht te relativeren
LOVE ISOBAR
Mijn baasje vermoedt dat het met de opwarming van de planeet te maken heeft. Hij voorspelt zelfs dat, als
het zo verder blijft zomeren, de mens gaat uitsterven.Fauna en Flora, ja dat wisten we al een tijdje. Zelfs de
Chinezen en dendezen hebben dat begrepen. Maar de mens zelf, bedreigd door de opwarming?
Fourchette it. On a l’air con. Gelijk dat ze in de chique Latemse huishoudens zeggen. Ja, zucht baasje me
toe. Cupido laat ons vallen op zesendertigzes.
Zesendertigzes? Kwispel ik zesendertigkommazes keer. Is dat een verdieping?
Maar neen. Hebt gij nog goesting naar een teef als het buiten warmer is dan 36 ,6 graden?
Ik heb dat op Doggypedia uitgezocht en baasje heeft hier wel een wetenschappelijk punt.
Onweerlegbaar. Het is dan buiten namelijk warmer dan binnen, en als ge binnen gaat krijgt ge het buiten
dan nog warmer.
Ik ontkwispel en ik ga me wat verder gaan leggen. Op afstand van zijn body language -warmte en -geuren.
Nog meer dan aan liefde heeft een hond nood aan hygiëne.
Maar heeft baasje dan gelijk? Gaat de planeet dan uitsterven, uitstoken? Wat heeft de mens dan wel uitgestoken? Of aangestoken?
Groenland, daar moeten we naartoe! Veert hij op, als een groentje die een blauwe epo heeft genomen teneinde geen blauwtje op te lopen. En hij neemt me mee op wandel. Naar Groenland blijkbaar.
Ijsland!Koudland! Diepvriesland! Spermafrost! Bibbernatus! Weet ik veel wat baasje me allemaal rond
mijn hondsdoloren vertelt.
Over ellenlange nachten heeft hij het. Met warme knuffels, wodka, ijsberenvellen.
Het land van de eeuwige liefdesnachten.
Van de altijd vernieuwde goesting.
Snakken naar warme liefde. Liefde in
warme Snacks. Oneindig. In den donker
zoeken naar de ingang en zich per abuis
aan de uitgang bevinden..
Baasje gaat maar zijn gang.
Even komt hij tot adem tijdens de
bloedhete avondwandeling. Ik mag dan
volgens onze afspraken bij elke stop
mijn poot op de dichtstbijzijnde gevel
opheffen. Neen! Roept hij, respect!
Noch poes, noch kat in het Huis der
Liefde. Dus inderdaad, geen echte aanleiding om een poot of wat anders op te
heffen. Zie je wel, het is om zeep, zegt
baasje.
De profeet Albert heeft het trouwens
ook al geschreven in zijn Hete Loatemsche Kleppe. Maar waar zijn ze naartoe? WispeL ik, omdat de k(l)*.me van het lijf vallen.Het is dan buiten
namelijk warmer dan binnen, en als ge binnen gaat krijgt ge het buiten dan nog warmer.
Tjah. Terug naar Siberië of naar Koudistan… weet ik veel.
En zouden ze daar nog….? Ik hoop het Largo. Ik hoop dat er daar in Siberië nog wat bomen stokstijf blijven
staan. Mag ik daarom mijn poot hier niet opheffen?
Inderdaad Largo.
Geef de mens
hier nog een
kans.

Met dank aan alle sympathisanten om De Kleppe
te verspreiden, te sponsoren en te lezen !

