"Dag pappie! de presentatie van de fryske gedichtenbundel"
Dag pappie!
de presentatie van de fryske gedichtenbundel was,gaaap,duf en slaapverwekkend...wat een
saaie types allemaal zeg,die zwaar bebaarde en behaarde friese dichters...de locatie was al
zwaar kut...in de haniasteeg tegenover de harmonie in een gigantisch groot pand waar allerlei
mensen wonen en ook het kantoortje (lees:kamer) zit van een vaag fries uitgeverijtje, zwaar
overgesubsidieerd natuurlijk! door de gangen van het pand wat me erg deed denken aan een
verwaarloosd kraakpand,mede vanwege de rotzooi,liep ik de meneer achterna die me erin had
gelaten,
de moed was me wat in de schoenen gezonken nadat hij me zei dat het niet echt een officiele
gelegenheid was,en ik me er niet al te veel van voor moest stellen...
hm...stom...ik had het kunnen weten ja....nouja,ik kon nu niet meer terug en met goede moed
trad ik de ruimte binnen onder een vrolijk Hallo allemaal!
de grijze muizen keken lichtelijk verstoord mijn kant op,het was zeker ook niet de bedoeling om
al te vrolijk te doen bij de serieuze dichters...snel rondkijkend zocht ik de enige bekende op, de
dichter elmar die me had uitgenodigd en waar het ook om ging. 1 van de weinige mensen daar
die wel leuk was. na hem te hebben gefeliciteerd en even gechit-chat stelde hij me
voor aan zijn vriendin en 2 kindjes. ik ging er maar naast zitten...verder kende ik echt helemaal
niemand en viel blijkbaar uit de toon met het niet fries spreken.HELP! dacht ik,hoe kom ik hier
zo gauw mogelijk weg...de sfeer was zo uitgesproken saai dat ik me niet echt geroepen voelde
mijn best te doen om me te mengen.dan maar met de kindjes spelen,altijd leuker dan die
kleurloze types...en maar even wachten totdat keu zou komen,dan had ik tenminste nog een
reden om te blijven.toen keu kwam werd het al een stuk beter en 1 voor 1 maakte hij me
wegwijs in het fryske dichters-land,door alle mensen aan te wijzen met bijbehorend talent.
misja
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