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Op de kleuterschool zijn er twee dingen die me boeien. Oorlogje natuurlijk. Zoals tegen brutale

  insecten die zich op het plein wagen.

Die krijgen een klap met de zandschep !
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Of tegen boze vrienden: een hand vol zand in de 
ogen en - hop! - een tik met de schep.

ik vermoed dat zich daar de sleutel bevindt tot 

alle mysteries van het universum.
Mijn tweede passie is onderzoek.
ik werk me suf om te ontdekken wat

zich onder de rokken van de meisjes
                  afspeelt!
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eigenlijk sta ik versteld van het concept
“meisje”. ze stellen zich aan en willen bijna

allemaal prinsesjes zijn…

de twee juffen hebben mijn snode actie opgemerkt. mijn moeder, juf op de basisschool
naast ons, mag het niet ter ore komen !

zodra ik kans zie, glip ik stiekem tussen hun 
mollige dijen om het uitzicht te bewonderen !

maar wat me vooral interesseert, is wat
zich daaronder afspeelt!
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hm, hier is discretie vereist. ik verander
dus van tactiek. ik moet een meisje vinden…

ze woont bij haar grootouders en heeft 
weinig contact met de andere kinderen.

…dat haar charmes wil tonen zonder moeilijk te doen. 
  ik word nogal eens afgewezen…

ze is verlegen, maar niet als het op haar 
lichaam aankomt!

ik wil dit spektakel ruimhartig delen en 
nodig eenieder uit om het samen met mij 

te beleven.

het zal plaatsvinden tijdens de volgende pauze, achter
de kantine. wij zitten in het gras.
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zij staat tegen de muur.

het publiek houdt zijn adem
in als ze zich omdraait en haar

onbevlekte billen toont…

de toeschouwers kijken
geboeid toe. de tijd staat 
stil. een magisch moment…
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maar dan: drama ! bengel
gerard, een achterlijke 

kleine bruut…

,

…duikt op, gewapend met een…

…schep nat zand dat hij keihard in haar kontje smijt!!

was zijn eer-

baarheid geweld 
aangedaan? wilde 
hij haar vullen?

we zullen het
nooit weten.

de magie is weg.


