
Een grote lieverd….. 

Dizze weke kwam der een monteur langes, want der was wat met oonze 
wasmechine. Hij kwam binnen en vreug geliek of ik niet vun dat hij een luchie bij 

zöch haar.  Huh? 
“Ja, want ik rook en dat ruuk ie. Ja, eigenlijk wil ik wel stoppen met roken, maor 
ik zit nou privé in lastige umstandigheden.” 

Toen was e net met zien gereedschapskoffertie over de drömpel. 

Zucht. Heb ik weer. Hiele verhalen. 

Over zien ex. 
Het uitkopen. De kinder. De financiële problemen. 
De moeilijkheden. De neie vriendin. 

Ik praot met in algemienigheden.  
“Ja, dat komp wal vaker veur.” 

“Mmmmm” 
“Met eerlijk weden ko’j t verst.” 

“Mag ik gebruuk maken van jullie wc?” Tuurlijk mag dat. 

Eenmaal trugge: “Ik was mien haanden eem hier, het zag der zo schoon uit. 
Aans denk ie misschien dat die watervlekken op de grond wat aans bint, hhaha. 

Ik zit trouwens altied te plassen, dat gef een stuk minder viezigheid. 
Mijn neie vriendin is voedingsdeskundige, die wet hiel veul van eten en wat wel 

en niet goed veur je is; nou bin ik qua eten arg goed bezig!” 
Nou! 
“Nou nog stoppen met roken” zeg ik vilein. 

“Ja, dat is nog wel eem een dingetje….daorom drink ik nu ook hiel veul  water, 
wel twee en een halve liter per dag. Dat is goed veur je darms en de 

deurstroming. Mag ik nog wel een weer hen de wc? Ja, dat is het gevolg, hé? 
Haha”. 

Der was wat niet helemaol goed met de stekker, dus de 

onderholdswarkzaomheden duurden langer dan gepland. 
Der kwamen nog verhalen over de wasmachine van zijn olders, over de 

overbuurvrouw die ok scheiden was en die helemoal niet goed met de kinder 
umgung, over co-olderschap: het gung maar deur. 
Nog geen vittig en dan al zo oeverloos kwekken. 

Het was een grote lieverd. 
Maar ik zol ok willen scheiden;  starker nog, ik was er niet iens met trouwd…..  

 
320 woorden 
2 en een halve minuut.  


