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Blog 4: Joep & Rama als Buurman & Buurman
Hoeveel auto's heb jij? 281747582 en jij? 281747583! Cooooollll!!! Zullen we
gaan? Ja we gaan. Dit was de eerste ontmoeting tussen onze boys, onze jongens,
onze kleuters. Wat zijn het voor gasten? Elke ouder van een zoon van deze
leeftijd zal zijn/haar zoon hetzelfde omschrijven....jongentje van 5 *zucht*. Wij
hebben daar twee van, donders wat een geluk! Wanneer de magische vrijdag
nadert komt Joep al met een huishoudelijke mededeling. Vrijdag ga jij je kindjes
weer halen he? Yep. Ok, dan plas ik op school en haal je mij op. Dan rijden we
meteen door. Your wish is my command! ( spreek uit als; ok jongen, gaan we
doen). Eerste Hira halen, dan door naar de school. Joep ziet Rama, Rama ziet
Joep. Een lach wordt uitgewisseld, ogen beginnen te glunderen, hun houding
verandert...Hira aanschouwd het hele tafereel. Rama geeft juf een hand. Joep zn
lach wordt groter, zn houding wordt sterker. Hira zoekt dekking, dat zegt wat!
Nou Hira, het feest gaat beginnen. Feest? Dan eten we monstertaart! Nee
vrouw, niet zo'n feest. Maar ikke wil monstertaart! Nee vrouw, pas als jij jari...oh
we dwalen af, excuus. Rama heeft Joep in zn vizier, zn houding wordt actiever,
Joep zet zich schrap. JOOOOOEEEEEEEEPPPPPP!!!! RAMAAAAAAAAAAAAA!!!!!
WhahahahahahalililililililililihahahahapoepscheetkaklilililililIJJJJJOOEEEEEERA
AAAAAAAAOOOEEEEEEEMAAAAAAAAPPPPP. Daar gaan we weer. Jongentjes
van 5. Twee jongentjes van 5 in de auto, tijdens de spits, 3 uur lang, op de
achterbank, naast elkaar, in de file, met volbeat op de radio. God, wat ben ik blij
als we weer thuis zijn. Dat zei ik niet hardop toch? Wel? Want thuis wordt
bovenstaand namelijk aangevuld met eerder genoemd aantal hotwheels, 26km aan
banen, lego, lilililili en vooral veel boeren en scheten. Dit is pas dag 0/5.
Smorgens 6:00 uur...een kudde olifanten en een kat denderen de trap op
(slaapkamer beneden, woonkamer boven #logisch). Een geweld aan geritsel,
gegraai, gerommel, gelach, poepkakBRAAAAAPLLhahahahalililili. Koffie. En een
peuk. Brood smeren, ranja inschenken. Zegguh, buurman & buurman, gaan jullie
lekker in de kamer spelen anders. 361 olifanten stampen naar beneden, zo klinkt
dat ongeveer. Eenmaal beneden is het nooit saai. Genoeg herrie en de buren
bellen aan. Zijn je kindjes er nou weer of komen ze niet meer? Serieus?? Je
hoort dit niet?? Nee daarom vraag ik ook oprecht. Nouhouu mevrouwtje, ze zijn
er toch echt! Wat later, Miranda en ik op de bank, chill want dat kunnen wij.
Pamidamaranvemadapa! We hebben een

hyperruimtesuperultramegaturbospeedgigaracebaan gemaakt en die is zo
geheimzinnig! Oh ok. Jaha, we weten niet waar hij naartoe gaat. En weg zijn ze.
Wat was dit? Geen idee, willen we het weten? Moeten we kijken? Nee, toch?
Maar straks...het zal toch niet...nee want Joep weet dat dat niet mag...maar
Rama is erbij...ja maar...weetjewat, ik loer wel even. Woooowww! *doet de deur
dicht, gaat weer zitten*.
Al die auto's, al die banen, als dat lego, een kamer, een trap en een droger. Laat
je fantasie even gaan. Ja? Even wachten nog? Kan ie? En we gaan weer door. Nou,
die bijnaam van hun he... is gegeven met een reden. Dan van daarnet is een
fractie. Willen we meer of minder acties? MEER MEER MEER!!! Hey Rohan! Dag
broers. Rama, zou het zeer doen als we met onze hoofden tegen elkaar gaan?
Weet ik niet, zullen we proberen? Ja is goed...KLAAATSSS...auw, dat doet zeer.
Rohan fronst, de zussen trekken een wenkbrauw op. Sorry mensen, ik heb die
jongens ook niet uitgekozen als broers. Hey Rama, als we nou...dit, zo, daar, dat,
met een, en dan zo, dan hebben we...jaaaa maar dan moet... of we nou thuis zijn,
bij een oma, een tante, buiten, ergens...dit allemaal gaat overal hetzelfde. Overal
onstaan ideeën, creaties, belgische acties.
Strontkakpoepscheetbuuurphahahahahalilililili. Ruzie? Zelden, maar zelfs dan
zijn ze onafscheidelijk, net een Siamese tweeling. Hoe zo'n ruzie eruit ziet?
Joep deed dit. Maar Rama deed dat. Jongens, maakt niet uit. Ga maar even op de
bank zitten. Een driezitsbank, twee boze jongentjes van 5. Stijf naast elkaar. Ik
ben boos op jou. Nou en, ik ook op jou. Allebei armen over elkaar, boze blikken,
hoofd omlaag. Ben jij nog boos? Ja en jij? Ik ook! Maar t is wel saai he? Ja dat is
het. Zullen we weer beneden spelen? Ja dat is goed, maar ik blijf nog wel even
boos. Ja, ik ook. Daahaaag buurman & buurman. Jongentjes van 5. Joep en Rama.
Buurman en buurman. Drukte van jewelste. De poep, kak, scheet, stront en
boeren vliegen om je oren. Vaak net even te druk, maar het is zo stil zonder ze.
De dagen met deze twee zijn nooit saai. Er kan van alles gebeuren, elk moment,
we laten ons verrassen. Onze jongens. Met trots presenteer ik u...onze
dagelijkse dosis verbaasdheid.

