
Noch gau inkopen kört vör Middag 

Egentlik sull man as Rentner ja n heel Bült Tied hebben. Man dat is meesttieds nich 
immer so. Tominnst nich an disse een Dag waar ik van vertellen will. Wi wullen 
namiddags noch n Krankenbesöök maken un daarum sull ok dat Middageten 
pünktlich up de Tafel stahn. Man kört vördem full mien Froo in, dat van de Bigaven 
de se för dat Eten bruken dee, noch wat fehlen dee. Ik muss also gau nochmaal los 
um in de Stadt disse Bigaven to besörgen. De harr ik in en Levensmiddelladen ok 
gau funnen un stüürde daarmit up een van de vööl Kassen to um mien Waren to 
betahlen.  

Vör mi an de Kass stunn en Froo mit hör Inkoopswagen, de bit boven hen vull weer 
mit Waren. Oha, doch ik, dat kann ja düren. Ik smeet daarum al maal n Kiekje up 
een van de anner Kassen, of ik daar villicht feller döör kamen kunn, man ok daar 
stunnen vööl Minsken an, de hör Geld för hör Waren quiet worden wullen. 

Do sach ik, dat an een van de anner Kassen woll veer Lüü stunnen, man de harren 
all man blot een of twee Parten in de Hand of in hör Wagen. De weren ja seker gau 
betahlt, doch ik. Ik also gau mit mien paar Waren up d Arm daarup daal un dee mi 
daar anstellen. De Froo daar an de Kass harr aver n Warendeel in de Hand un kunn 
daar de Pries woll nich finnen. Se reep tominnst hör Kollegin to of de wuss, wat dat 
Deel woll kösten dee. Se kreeg woll eets nich de rechte Antwoord un stunn uplesd up 
un leep mit dat Deel weg in de Laden rin. Un wi, wi stunnen to wachten. So harr ik 
dat egentlik ja nich docht.  

Mien Ogen hungen al de hele Tied up mien Armbanduhr. Mien Froo to Huus de 
wachde doch up mien Waar un de Verkoperske de kweem un kweem nich weer. Vör 
mi de anner Kunnen wurren ok al unruhig. Do sach ik, dat twee Kassen wieder blot 
noch een Froo stunn un hör Waren ok al haast utpackt harr. Ja, daar muss ik hen! Ik 
also gau, so fell as ik kunn up disse Kass an. Man jüst vör mi schoov daar doch so n 
stabilen Minske hör bit boven hen vulle Inkoopswagen liek up disse Kass an. Ik weer 
nich fell genoog west. Ja, do stunn ik genau weer as to Begünn van mien 
Inkoopstour mit mien paar Delen in d Arm d r achter un muss weer wachten.  

As ik denn ennelk anstunn to betahlen, dreihde sük de Froo mit hör vulle 
Inkoopswagen frünnelk na mi um un meende: Was, mehr haben sie nicht? Hätten 
sie doch man eben was gesagt, dann hätte ich sie doch vorgelassen!
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