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Blog 15: Buurman en buurman part 2
Zodra de poep, stront, kak en scheten wat weggeëbd zijn, komt het creatieve
met lilililili naar de voorgrond. De boeren blijven vaak wat langer hangen want als
je boerend Rama zegt klinkt het als Bruuaaam a...a. Zodra het weggeëbd is gaan
er hier in huis allemaal alarmbellen af. De ene krijst, de ander giechelt en nog
een andere stottert. Die laatste moet ik nog steeds nakijken, vermoedelijk blijft
ze hangen of de batterij is bijna leeg. Hun creativiteit is als een Buurman
explosie en ontstaat dus met heel veel kabaal en geweld, niets of niemand is nog
veilig. Alles kan, bijna alles mag, niets is te gek (voor hun dan he) en het hele huis
staat te trillen op zn grondvesten. De TroelieWoelies vluchten vaak in de tv op
zo'n moment nadat ze hun sirenes ten gehore hebben gebracht. Zodoende weten
wij ook hoe laat het is, 7:20 uur om precies te zijn. Het enige waarmee we het
nog kunnen rekken is ontbijt. Mooie illusie joh. We zijn allang te laat, het kwaad
is al geschied. Buurman en buurman zijn al aan. Zo vaak ik die gasten zie weet ik
nog steeds niet waar die knop zit. Maakt ook niet uit, maar hoe zet je ze uit, of
een knopje waarmee je het uitstelt, of zoals mijn blog even vooruit plannen. Het
brood staat op tafel en de poepkakscheetstrontlililililiplaskakhahahaa nadert het
einde. De eerste sirene gaat af. Miraaaaaan, Rani gaat af, bedek je oren!
*woeaaaaaaaaaahhhhwwww wat schattig* Joehoep, als ik mijn naam in stukjes
hak ben ik Raam A, en als ik in een auto gemaakt ben, ben ik elektrische Rama.
Lililililihahahaha neehee elektronische poep! De tweede sirene gaat af.
Miraaaaan, Hira gaat aan! *hahahahaikkegotesuspoep* er valt een stilte,
iedereen kijkt Hira serieus aan. Ohopoppopoo je mag geen vieze woorden zeggen
Hirrrrra. Joep, je r rolt er vandoor...huh waar dan? Rrrrrrrama, ik weet een
betere. Ik geef Nilu een scheetneus! Hahahahahalililili. De derde sirene gaat af.
Nilu begint. Miraaaan, over 12 minuten is Nilu wel klaar, zal ik de was alvast uit
de droger halen? *mamamamamamamamamammmmm ama m m m ma mammmmaaa
mama iiii ii i i iii IK hehe heb geen....J J J J Joooeeeeep...mama mama, vrouw, je
bandje blijft hangen, m m m mmaaammmm MAMA mama mag ik lekkers?*
Huh? * iiiieeeeeeeeeeeeeeNEEEEEEEEEEEEE*. Ah, daar issie. Buurman en
buurman, kleren aan, schoenen aan en naar buiten jullie. Rani, wil jij de
loopgraven weer dichtgooien, Hira naar de wc. Miran, ik ga Nilu even software
update geven. Ja is goed. Papaaaaa Daahaaave kijk eens! Een fiets, snelbinders,
planken, bolderkar, skelter, emmers en mn voortuin is leeg. Yep, het avontuur is

begonnen. In een poep en een scheet heb ik geen idee meer waar alles is, hoeveel
we hadden, wat er lag, waar Hira is, hoe ik heet, waar buurman en buurman zijn,
wat we eten vandaag en waar mn koffie is. Ik ben geraakt door de buurman
explosie, dat kan niet anders. Ik moet gewond zijn, ergens moet ik lekken. Zo
snel als al die vragen rijzen, gaat het ook weer over. Alles behalve de vraag...wat
gaan die jongens nou weer uitvreten. 20 minuten na het opstijgen van Buurman en
buurman komt het eerste signaal binnen. Dave, je jongens zitten bij mij in de
voortuin want dan hebben ze een garage én een fietsenstalling. Ok antwoord ik.
Ineens weet ik waar alles is. Ineens eten we macaroni. Ineens heet ik Dave, dat
moet wel want die naam word me te vaak gegeven, ineens staat mn koffie gewoon
voor me. Alle vragen hebben antwoorden, zo logisch, zo simpel, zo makkelijk. Zo
fijn om alles weer te weten. Papaaaaaa Daahaaaave...wat nu weer en waar staat
de melk.

