
Goedemiddag allemaal, 
Uit studie naar het Coronavirus is gebleken dat het virus zich niet alleen verspreidt door 
hoesten en niezen vooral ook door hoe men spreekt. 
Sommige klanken in de spraak zorgen voor veel meer spetters en dus verspreiding van het 
virus 
Daarom heeft het RIVM nieuwe regels voor ons, waarbij wij op een ander manier moeten 
gaat praten. 
Vooral de klanken P, K en G verspreiden tot 3 keer meer virussen dan andere klanken en 
daarom zullen we per direct anders moeten gaan praten. 
Als eerste zal de P verboden worden en vervangen door de veel zachtere F 
Dus van nu af aan hebben wij het over de folitie te faard, de wereldwijde coronafandemie en 
de kafferszaken die nog gesloten blijven, daar (waar) de kaffers nog geen kafsels mogen 
kniffen. 
Wie frobeert deze nieuwe regel aan zijn laars te laffen krijgt een boete of kan zelfs door de 
folitie worden gefakt. 
Er zijn diverse fogingen vanuit de folitiek om fraatfrogramma’s op televisie te verbieden als 
de f niet gehanteerd word door fresentators en fublieke figuren. 
Maar deze fittige maatregel is veel fafierwerk. 
 
De tweede fase is het verbannen van de K klank. De K zal worden vervangen door de veel 
zachtere Le. 
De eerder genoemde Fe blijft dan ook van lracht. 
Gelullig frobeert iedereen zich leurig aan deze nieuwe regels te houden en het is ook een 
groot gelul dat bijna niemand ellaar ermee fest of afleurend doet. 
Zelfs de beroefsgroefen die leihard getroffen worden zoals laffers, filoten, maar ook de 
laasboer, de laalchirurg en de leuterleidster. 
Het gelul van de leuterleidsters is dat de leuter al van gelul mag sfrelen, omdat hij uferhauft 
niet goed kan fraten. Daarom is er voor leuters een uitzondering gemaalt.  
 
De derde en laatste fase is het verbieden van de G. De G wordt een MMM die veel meer 
binnen de mond is. 
De L en de F blijven in deze fase ool nog steeds. 
Dit is namens Ernst Luifers en vooral minister Humo de Jonge zo befaalt. 
Moet om te weten is dat deze nieuwe wet  overmaat. Zodra de lofende fandemie mee 
meleidelijl aan zal minderen zullen befaalde landen weer mrotendeels terugleren. 
Dit zal niet lalleloos maan, dus deze llus lunnen we alleen samen llaren,  
Alleen samen lrijmen wij lorona eronder. 
Daarom nog een leer, voor iedereen: 
Frobeer loste wat het lost afstand te houden. Bij llachten, blijf thuis 
Als u moet luchen, luch altijd in uw elleboom. Heeft u loorts of verhoming, laat u dan testen 
op een testlolatie van de M.M.D  
Heeft u een leuter thuis, laat de leuter dan niet in de buurt van lwetsbare ouderen lomen 
zoals ofa en oma. 
We verlangen er allemaal naar ellaar weer te lnuffelen. Naar het lafe en de biosloof te 
lunnen, na de avondllol. 
Deze tijden lomen emt weer, 
Houd moed, blijf mezond 
Heel veel gelul voor iedereen. 
Danl u wel. 


