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Musse telle in den hof 
Latst stond er un advertentie in de krant om vogels te tèlle in oewe hof.  Ut mos 
gebeure in `t weekend van 27 en 28 januari en umdhè ik toch niks aànders te doen 
te doen hai, heb ik mar mhit  geteld.                       

Ge zult  ut wel mhit mien ins zien dhèt de kritze natuurlik op één komme. Die ziede 
overal en åltied en duk mit un heel stel bij mekaor dus dhè verwonderde mien niks. 
Mar waor ik van geschrokke bin is dèt ge haost gin mêrrels mêr ziet die komme pas 
op den vijfde plàts. De kölmees, de pimpelmees en de kauw gôn um nog vur dhè 
was vroeger wel aànders. Op plàts zes kumt pas de vink, en o ja, er zat bij mien toch 
un moj menneke ut leek wel of ze hum net han opgeschilderd. Dan volgt de Turkse 
tortel mit de houtduuf er net achter. Op plats neege stut de ekster en op tien ut 
roodborstje de klienste mar ok de brutaalste mus die ge in oew tuin kunt zien. Hoog 
in de lucht kwaame er zat meeuwe en kreäje overgevlooge mar di mochte nie mhit 
telle. Un duuf op ut dak van de buure die schienbaor erg muu was mocht ik ok nie 
telle umdhèt tie op ut dak bleef zitte.    

Verder  de sieskus, de putters en de groenlinge die bij mien in de koj zitte heb ik 
natuurlik ok nie mhìt geteld.  Ik haj zo wel de telling un åander anzien kunne gèève 
mar ik bin eerlik gebleeve. Welke  ge nie op dizze liest tèège kumt is de martkolf en 
toch haj ik die efkus  inne gezien. Zo ok de heggemus en un spreeuw. Normaol ziede 
die kringe overal vliege mar dees daag heb ik er haost ginne inne gezien. Verder 
heurde ik wel inne specht hakke in un boom mar dhèt was bij een van onze buure. 
Dhè kumt natuurlik ok umdhèt ik gin hoge boome in mien tuin heb. Ut schient dhè ge 
daor ok vaak de boomklever tèège un stam an kunt zien hange mar dhè weet ik nie 
zeker. Ik viend ut wel jammer dhè ik mien mojste mus nie heb gezien, de goudvink. 
Begriepelik  die zien er zo wëinig dhè ge veul geluk moet hebbe um die an te treffe. 

Theo Dinnissen 

 

Niet gecorrigeerd,  door Theo ingestuurd    
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