Het mannenkoor moet plassen
Het mannenkoor loopt samen met tante Dina in een
groot warenhuis.
‘Kom, mannen,’ zegt tante Dina. ‘We gaan weer naar
huis.’
‘Nee!’ roept het mannenkoor geschrokken. ‘We moeten
plassen.’
‘Onzin,’ zegt tante. ‘Dat kan thuis wel.’
‘Nee!’ roept het mannenkoor weer. ‘Dan plassen we in
onze broek!’
‘Vooruit dan maar,’ zegt tante met een zucht. Ze geeft
alle mannen wat geld en dan lopen ze allemaal snel naar
de toiletten.
‘De mannen moeten even plassen,’ zegt tante tegen de
toiletjuffrouw.
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‘Allemaal?’ vraagt de mevrouw een beetje geschrokken.
Tante Dina knikt. ‘Ik kan het ook niet helpen,’ zegt ze.
‘Gaan jullie allemaal maar in de rij staan, mannen.
En wie echt heel nodig moet, mag eerst.’
En dus willen alle mannen als eerste, en dan krijgen ze
ruzie.
‘Dit gaat zo niet,’ zegt de mevrouw. ‘Hier komen
ongelukken van. Loopt u allemaal maar achter mij aan.’
En dan gaat de mevrouw haastig met het mannenkoor
naar de potjesafdeling. Daar loopt ze naar een grote kast
en geeft alle mannen een potje.

‘Gaat u maar zitten,’ zegt ze. ‘Dan is het zo gebeurd.’
Als de mannen op hun potje zitten, haalt de mevrouw
haar schoteltje. Ze loopt langs het mannenkoor en één
voor één mogen de mannen hun muntjes op het
schoteltje leggen.
Intussen zingen ze van een plasje in een potje, van een
banaan met flaporen, en van veertig vreselijk opgeluchte
mannen.
Eindelijk zijn ze allemaal klaar. ‘Nu kunnen we naar
huis!’ roept het mannenkoor.
‘Ho, ho,’ zegt tante. ‘Eerst even de potjes legen.’
En dan pakken de mannen hun potje en lopen netjes
achter elkaar aan naar de wc. Als de laatste zijn potje
heeft leeggegooid, mag tante Dina doortrekken.
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‘Spoel de potjes maar even om,’ zegt de mevrouw.
‘En zet ze daarna maar weer netjes in het rek.’
‘Geen sprake van!’ zegt tante. ‘We kopen ze. Altijd handig
voor als we weer eens gaan winkelen. En dan hebben
mijn mannen ook meteen een helm als ze gaan fietsen.’
‘Joepie!’ roepen de mannen van het mannenkoor.
Ze zetten allemaal hun potje op hun hoofd en wandelen
zingend de winkel uit. Ze zingen van een potje met een
gat erin, van een lieve toiletjuffrouw, en van een
mannenkoor dat gaat sparen voor een fiets.
Alle mensen op straat kijken naar het zingende
mannenkoor. En dat snap je natuurlijk wel.
Tenslotte zie je niet elke dag zo veel mannen met
een potje op hun hoofd.

Het mannenkoor
wil een appel

‘Voor wie is die appel?’
vraagt het mannenkoor.
Tante Dina kijkt even op van
haar krant. ‘O, die mag een van
jullie wel hebben,’ zegt ze.

‘Hoera!’ roepen de mannen.
‘En wie mag hem opeten?’
Tante haalt haar schouders op.
‘Dat moeten jullie zelf maar
beslissen.’
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‘Ik weet het al,’ roept een van de mannen.
‘Wie de meeste billen heeft,
mag de appel hebben!’
Het mannenkoor rent meteen naar de badkamer
om te tellen.
‘En?’ vraagt tante als ze terugkomen.
‘We hebben er allemaal twee,’ zeggen de
mannen somber.
‘Tja,’ zegt tante Dina. ‘Dan moeten jullie
maar iets anders verzinnen.’
‘Wie het langst op één been kan
staan!’
an!’ roept een van de mannen.
Meteen tillen alle mannen een
been op. En zo blijven ze staan.
Vijf minuten, tien minuten, een
kwartier… Maar de wedstrijd
schiet niet zo op. Af en toe valt
er wel eentje om, maar er
blijven gewoon veel te
veel mannen overeind
staan.
Intussen zingt het
mannenkoor over een
reus die omviel, over een
appel die van goud was, en
over een ooievaar die ook op één
poot stond.
Na een uur staan bijna alle mannen nog steeds keurig op
één been.
‘Stop maar!’ roept een van de mannen dan. ‘We gaan iets
anders proberen. Wie het hardst tegen de muur aan kan
lopen, krijgt de appel.’
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Maar dat wil tante Dina niet. ‘Geen sprake van,’ zegt ze
streng. ‘Dat gebeurt niet. Zo meteen hebben jullie
allemaal een bult.’
‘Dat geeft niet,’ roept het mannenkoor. ‘We doen gewoon
wie de grootste bult heeft en die krijgt de appel!’

‘Ik weet iets beters,’ zegt tante. ‘Gaan jullie even netjes
naast elkaar staan.’
En dan mogen de mannen één voor één een piepklein
hapje van de appel nemen.
‘Dat was dat,’ zegt tante Dina als de appel op is. ‘Ik ga nu
weer verder lezen.’
Ineens ziet een van de mannen een banaan op de
fruitschaal liggen. ‘Voor wie is die banaan?’ vraagt hij.
‘Mogen we die ook verdelen?’
Tante Dina zucht eens diep. ‘Nee,’ zegt ze. ‘Gaan jullie
maar lekker buiten spelen.’
En dan trekken alle mannen hun jas aan.

Als de mannen terugkomen, zien ze dat de banaan weg
is. ‘Waar is de banaan nou gebleven?’ roepen ze
verbaasd.
‘In mijn buik,’ zegt tante Dina. ‘Hij is op. Ik deed namelijk
wie de meeste billen heeft en ik heb er drie.’
‘Dát willen we zien!’ roept het mannenkoor opgewonden.
‘Nee hoor,’ zegt tante Dina lachend. ‘Bovendien maakt
het toch niets meer uit, want de banaan is al op.’
‘Dat is waar,’ zeggen de mannen. En dan gaan ze lekker
zingen. Ze zingen over een mannenkoor dat honger had,
over een verdwenen banaan, en over een tante met drie
billen. Een héél bijzondere tante!
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