Kun je zien dat ik geplast heb? Simone …
… het verhaal over Boris, de rode Cocker, en Woef, de hond van geen stand, gaat verder. Ik heb even
mogen plassen. ( wat een opluchting ).
Bijzonder: zoals u al is verteld: Boris kon nooit poepen als wij in de buurt waren, te kijken. Boris had
zoiets van:
…de poeperd boven een klein struikje; dan kan het: maar niet kijken.
Woef pieste en poepte waar het maar even opdrong. Gewoon laten vallen. Gewoon laten stromen,
pies. Woef had niet eens iets met lantaarnpalen. Het stereo-type: honden pissen tegen een paal: nee
hoor, Woef pieste als het aandrong. Niet in huis of in de tuin. Dat vond Woef dan weer niet gedaan;
daarover een later keer. Woef liet het vallen en stromen als het uitkwam. Maar nooit in huis of in de
tuin. ( bijzonder )
Maar dit is niet het hele verhaal.
Vlooien. Een enorm probleem voor mensen met honden. Is echt waar. Je kunt je huis zo schoon
houden als het is. Vlooien en honden … het is onbreekbaar. Een onkreukbaar huwelijk.
Immers, zowel Woef als Boris, ze lopen door de natuur. Door gras, langs de waterkant (ook dáár zitten
vlooien) verschrikkelijk. Wat nog erger is: noch Woef, noch Boris, hadden last van vlooien.
Zij rekenden op hun manier af met vlooien. Ieder op hun eigen manier.
Woef schraapte zich met huid en haar af op de deurmat: keek zeer bewust: nu dat ding weg! Boris
had een ander plan; die ging te water; ook een manier om van je vlooien af te komen. Stom genoeg
vonden we het niet zo goed dat Boris ging zwemmen. En de kleden en tapijten bleven liggen in het
huis. Inclusief de deurmat. Hoe stom kun je zijn!
De honden hadden gelijk. Vlooien, een verschrikkelijke pest. Daar moet je vanaf. Als je het niet
begrijpt, kleden weggooien of laten zwemmen: - dan hebben jullie er niets van begrepen. Vlooien:
WEG ERMEE!
Ik moest denken aan de grootste wiskundige, één van de grootste denkers van onze aarde.
Richard Feynman. Hij schudde namelijk het ingewikkelde denken van zich af. Als je het jezelf kunt
uitleggen: dán snap je iets.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
Van Richard Feynman is voor mij de mooiste gedachte gebleven. ( typisch voor een groot denker )
-

het lijkt op de wereld, het lijkt op de hond. Het lijkt op vlooien op die hond. De hond heeft
vlooien. Het gesprek gaat over die 2 vlooien. Die 2 vlooien op de hond; druk in gesprek. U
kunt het zich voorstellen.
2 vlooien op de hond: die zijn in gesprek. Die 2 vlooien maken zich enorm druk; gaan elkaar te lijf!
2 vlooien op de hond; ze staan elkaar naar het leven.
De discussie tussen die 2 vlooien gaat over bezit en macht. Het gaat alleen maar tussen die 2 vlooien.
En de strijd is zo simpel, maar zo wreed.
- van wie is “de hond“ ?
De strijd tussen die twee vlooien. De strijd gaat over: van wie de hond is …
Tja, daar moet je vlooi voor zijn: om daarover strijd te voeren. Maar het is echt. Tot op de dag van
vandaag.
Krabbel, krabbel, krabbel … de hond gaat te water, of strijkt nog eens over de deurmat. Maar de
discussie tussen die 2 vlooien blijft. Van wie is de hond? Een ruzie: tussen die twee vlooien ! Eg wel.
Bijna altijd een complete ramp, die zomaar staat te gebeuren.
U kunt het zich toch makkelijk voorstellen? De ruzie tussen die 2 vlooien. Van wie is de hond?
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