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Blog 90: A unicornspray keeps the monsters away
En dus spray ik mij een ongeluk hier door het huis. Ik denk alleen niet dat ik het
goed begrepen heb, want mijn monsters worden er met de dag meer. Van 1 naar 3
naar 6. Wellicht dat het even moet intrekken ofzo, verstuif ik het niet goed of
werkt het überhaupt niet. Te bedenken dat er garantie op zit, die spray dan he.
3 flessen Unicornspray. Nog steeds monsters. Naast mn bed, in mn schaal
borrelnootjes, door mn M&M’s, ‘s nachts, overdag, altijd, overal, waar ik ook kijk.
Misschien was het spul niet meer goed, ferme spray in de lucht maar het ruikt
precies zoals je het verwacht. Alsof een eenhoorn een scheetje laat terwijl het
aan de diarree is, meng dat met een ontplofte suikerspinmachine, voeg daar wat
Sugar Lee Hooper aan toe, roer het met een regenboogspatel en roep keihard
LILILILILILI en je hebt de geur. Waarschijnlijk ook de smaak. Maar hoeveel ik
ook spray, met een roze tutu, de monsters gaan niet weg. Is dit dan echt valse
reclame? Zeer zeker niet! Want de monsters sprayen nu met spray. Feeën,
elfjes, vlinders, glitters en gigantische kudde eenhoorns maken hun entree. Raad
eens?
Geen monsters meer. Geen boze dromen, geen vervelende gedachtes, geen
chagrijnige blikken en geen boosaardig gedoe meer. De prat vliegt nu dus in alle
hevigheid door de slaapkamers van de monsters, op monsterjacht. Onder het
bed, in de kast, in dat ene donkere hoekje, op het plafond, in hun nek en tussen
hun tenen. Werkt als een Eenhoornische tierelier! De droom van elke papa en
mama in een flesje! Wanneer nu de deur van hun slaapkamer opengaat wordt je
bedwelmt met een zo’n zoete geur dat je tanden bijna je mond uit vliegen. Maar
het helpt. Echt. Ik kan het dus iedereen zwaar aanraden, ook wanneer je geen
monsters hebt. Doe dan alsof maar vertel het niet aan Superfurry’s. Of juist
wel.
Want als je nu de volgende code gebruikt, heb je een dikke korting en nachten
vol slaap!
SPRAY250 2.50 Introductie korting .

Koningsdag 5€ bij Prinsengracht 212
Voer dit in bij www.superfurry.nl en gun jezelf die droom gewoon. Soms, heel
soms is reclame best nuttig namelijk!
Liefs en droom lekker,
Dagboek van een Papa

