zaterdag, 07 mei 2011

Blônd & Bril
door Frans Pollux

Waerden Bril,

O

p zoek naar een cadeau
voor Moederdag wandelde ik deze week
naar een terrasje op de
Parade. Een goed cadeau, vriend
Fok, vind je namelijk niet door te
winkelen maar door te prakkezeere.
Misschien lag het aan het vroege
tijdstip, maar de kôs ein knôn aafscheete op de Parade. Ik herinner
me jaren dat het zich er bij goed
weer zoë höfde det enne breije Pruus
met täöte van de Brüder er amper
voorbijkwam. Tegenwoordig zaten
zonaanbidders natuurlijk allemaal
op een terrasje aan die nieuwerwetse Msblvrd, redeneerde ik.
Om de concurrentie met Roermond levend te houden bestelde ik
voor mezelf een spa, drie appelsap
en twee pilsjes.
Aan het enige andere tafeltje dat bezet was, ging het ook over Moederdagcadeaus.
„We kinne mam zôndaag in die kabelbaan van de Floriade dauwe”, zei de
jonge vrouw, vlak voordat ze aan
haar rosé nipte.
„Wetse waal waat det kos?” proestte
de ander - aan haar mörfke te zien
haar zus.
„Niks! Zôndaag is ‘t veur lau, veur alle
mooders.”
„Auk fraai. Betale weej ôs met zien alle
blauw aan die bloomebeurs, meuge allein mooders d’r gratis in.” Ze zette
haar witbier met een klap terug op
tafel. „Discriminatie!”
Toeval of niet, maar juist op dat
moment kwam de Jônge Wethouder zwetend en fietsend voorbij,
met achterop, luid schreeuwend
naar alles wat haar niet aanstond,
zijn nieuwe bazin, de Sarah Palin
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van Susteren: La Stassen.
De wethouder wees en riep: „En
heej zoel dae kino kômme!” Daarna
barstten ze allebei in lachen uit en
verdween de fiets uit zicht.
Het leek erop dat de Kwaekende Iéskeuningin toch nog iets uit de coalitie-onderhandelingen had weten
te slepen: in plaats van een dure
privéchauffeur fietste de VVD’er
haar naar afspraken.
„Ik heb ’t”, sprak de rosé-zus triomfantelijk. „We kaupe kaertjes veur de
theatershow van Neutjesrang. Steure we
mam daohaer en dan kinne weej gaon
buize.”
De ander keek bedenkelijk. „Maar
ik wil zelf nao Neutjesrang.”
„Auk good. Zette we mam in ein kroeg.
Kin die buize, gaon weej nao Neutjesrang.”
Ze sloegen hun consumptie achterover en vertrokken.
Theaterkaartjes. Aardig idee, maar
ik besloot te wachten op het nieuwe stadion. Dat wordt toch ook
een evenementenhal? Ik verheug
me nu al op Neutjesrang in Rosso,
Sef Thissen in Concert en de stadiontour van Thei & Marij.
Met zoveel Venloos talent wordt
dat stadion gegarandeerd een succes. Ook zonder goede voetballers.
Dus, mam: ’t kedoo kump as ’t stadion
d’r steit. En de kino.

Hald dich, Blônd
PS: hoort noow pas det d’n opper-wandelaer van Venlo, Lambaer de Luiper,
van ôs weggevalle is. Ein gemis. Messchien ein baeldje op de brök? ‘De Wandelaer’.

