Non Solus

15 juli 2018

Ze en Men
Bij veel zaken die ons passeren,
die bij wat ZE zeggen, ZE ons willen leren.
Hoe sommige zaken zo fout kunnen gaan.
ZE het zekerder dan zeker aan MEN geeft te verstaan.
Volgens ZE die zeggen, dat MEN ook niet is te weren
De onbepaalde voornaamwoorden, ZE en MEN,
bepalen wel dat je de naamdragers van ZE en MEN niet ken
Zo kunnen ZE en MEN met nepnieuws scoren,
Nieuws dat zomaar plotsklaps plompverloren.
Verbazend hoe je zomaar aan die ZE en MEN steeds weer wen
ZE snappen het niet.
MEN geeft de schuld aan zwarte Piet.
ZE leren het nooit en zullen dus ook nooit snappen.
MEN heeft weinig hersens om het ooit te gaan behappen.
ZE zullen het nooit weten of begrijpen.
MEN behoort duidelijk bij de hopeloze lijpen.
Maak het onbepaalde vaker bepaald.
ZE en MEN worden dan tevens vertaald.
ZE en MEN samengevoegd tot zemen, = bestrijken.
Onbepaalde woorden gaan als bepaalde op mensen gelijken,
En dus echte communicatie kan van stal gehaald.
Let wel dat wij bij communiceren,
wat wij communicerend met ZE en MEN mochten leren.
Spreek recht tegen bepaalde mensen wat je voelt,
dan weet ieder van die luiden wat je echt bedoelt
Laat ZE en MEN een poosje creperen.
Noot: Maak van de onbepaalde voornaamwoorden persoonlijke voornaamwoorden.
Vraag jezelf ook eens af als het over ze en men gaat over wie het hier wel gaat. Het onbepaalde zou wel eens
bepaald kunnen worden. En u weet tevens met welke ze of men gecommuniceerd moet worden,

Ze en men, via alle media duidelijk geprojecteerd,
Als 12 voetbal jongens en één coach plus locatie exact gedefinieerd.
Aangrijpend hoe zo velen van onze bijzondere wereld,

zich als hulp aanbieders hadden aangemeld.
Wij van het organiserend Thailand en de redders hebben bij geleerd.
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