facebook
https://www.facebook.com/theDveP
Blog 98: Die andere water
De zomer laat zich voelen, klinkt heel smerig maar niets is minder
waar. De zomer laat zich zien, klinkt heel fijn. De zomer is aanwezig
en dat is turbochill. De zomer heeft zn nukken en dat is waar ik
naartoe wil. Poëzie ten top, bam!
Wanneer de temperatuur omhoog schiet, vliegen de zwembaden om je
oren. Die vul je met water, kan met whiskey maar dat is aanzienlijk
duurder en dan kom ik niet meer aan werken toe. Daarnaast zijn de
monsters nogal jong om in whiskey te zwemmen ennnn we dwalen af.
Hira is een geboren waterrat. Waarschijnlijk is dat bijgebleven toen
ze zwom in vruchtwater. Hira is gek op water. Waterpani (pani is
Hindoestaans voor water). Hira stelt alleen wel duidelijke eisen aan
haar water, ze voelt het aan haar water als er iets niet helemaal pluis
is. Dan voelt ze nattigheid. Water kan wat Hira betreft heel gek
smaken totdat je haar vertelt dat water gewoon vloeibare
komkommer is, dan is het oke #wtf. Water aan het strand wordt
fijntjes geproefd, de zee schijnt zout te zijn maar dat zal ze niet
toegeven. Water in een zwembad is een dingetje.
Oma was jarig en vierde feest. De monsters kwamen buiten en het
zwembad stond klaar. Klaar op het gras, het gras in de tuin, de tuin
die wat afloopt. Het zwembad op de aflopende tuin waardoor het
zwembad scherft stond. Oma vierde feest en de monsters waren blij,
blij met het zwembad wat opa speciaal voor hun had klaargezet en
gevuld. Drie starende monsters. Twee gaan op de trampoline en ik
moedig Hira aan erin te gaan. Hira kijkt boos. Kom Hira, spring erin!
Neehee ikke ga niet! Waarom niet? Die water is ni goed! Wat is er
mis met die water? Die water is kapoht! Huh, hoezo? Ikke ga ni, die

water is skeef! Hira, doe normaal, het zwembad staat scheef omdat
de tuin afloopt. Neehee, ik wil die andere water! Er is geen ander
water Hira. Jawel, oma deze water is skeef, heb je platte water?
Oma was er niet, die was bezig. OMAAAA, deze water is kapot! Ikke
lil ni skefe water, ikke lil platte water!
Hira, kappen nu! Spring erin dan spring die water plat! Opschieten
nou! Toen kwamen Joep en Rani aangestormd. Weg was die skefe
water. Wat restte was een onderwaterRani, een bommetjesJoep en
een boze Hira naast de golven van de wiebelwater. Toch na een poos
vond ze het fijn. Waarom? Omdat je van leed een deugd kunt maken.
Hira is scheel, dus ik vond dat ze die water skeef zag maar als ze
haar hoofd kantelde die water plat was. En zo zwom Hira fijn in die
platte skefe water en ze zwom nog lang en gelukkig.
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