De zorg bekeken


Peter schrok wakker, heurde hi'j daor now de tillefoon. Mit de slaop nog wiet te dik in de ogen gript hi'j naor de wekker. Verrek et lopt al tegen half elven. Hi'j bedaenkt him gien twie keer.
Giet in zeuven haosten van bedde. ,,Au..."in zien haost stoot hi'j nog krek zien kleine teengien an de hoeke van et ledikaant. 
Strompelend giet hi'j op de douche an. Effen een flutte koold waeter over de kop, daor wodt hi'j wakker van.
As hi'j onder de douche votstapt, glidt hi'j haost onderuut. Een vremd gevuul overvaalt him, et is krek of him de bienen onder de kont wegzakken. Ok zien maege speult op. Hi'j krigt een gevuul dat hi'j overgeven moet, mar dat wil niet. In de spiegel zicht hi'j dat hi'j hielendal wit vottrekt, en zien ogen staon vusen te hol in de kop. Dit komt niet goed, ik moet zien da'k hulpe kriege, schöt et deur zien heufd. 
Al stroffelend mit beide hanen steun zukend tegen de mure, wet híj de tilllefoon te griepen. Hi'j wet ien ien twieje in te drokken. 
,,Een en twee hulpdienst, wat kan ik voor u betekenen." 
 ,,D'r moet hulpe kommen, ik vule mi'j hatstikke beroerd, dit komt zo niet goed”
,,Met wie spreek ik" 
,,Ach ja dom, mit Peter Lazerop uut Langedieke"
,,Is er iemand bij U"
,,Nee netuurlik niet, dochten jow dan dat ik dan bellen zol. Schiet op, ik vuul mien einde kommen.”
,,.Maar meneer, ik kan zomaar niet een ziekenauto inschakelen, daarvoor heb ik een medicatie voor nodig, hebt u al contact gezocht met uw huisarts.".
,,Man ik bin al bliede da'k jow bellen kon, helpe me now!"
Nou, u houdt voet bij stuk, geeft u me dan uw naam en adres dan maar, dan zal ik hier overleg plegen, om te zien wat ik voor u kan doen."
"Peter Lazerop, De bult 9 in Langedieke"
"Dank u wel, meneer Bult, u hoort nog van ons."
Peter het een stoel vunnen, en geft him berustend daele. Et is zo'n mooie dag ...
een mooie dag veur de dood.




