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Pier en de drakenboot

Van Halewyck

Een goed idee
Pier en Wolf vervelen zich. Ze hoeven niet naar school
en ze hebben niets te doen.
‘Laten we iets gaan maken’, zegt Wolf.
‘Wat?’ vraagt Pier.
‘Iets om mee te vliegen’, antwoordt Wolf,
‘of om mee te rijden. Een kar of zo.’
Het blijft een tijdje stil.
Dan zegt Pier: ‘Een boot! Laten we een boot maken.’
‘Ja leuk,’ roept Wolf, ‘dan kunnen we op het meer roeien.’
‘Maar geen gewone boot. Ik wil een drakenboot’, zegt
Pier.
Wolf lacht.
‘En hoe noemen we die boot dan? Nes?’
‘Drakar’, antwoordt Pier heel serieus.
‘Goed’, zegt Wolf. ‘Drakar, dat klinkt mooi.’
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‘We hebben planken nodig en spijkers. En een zaag
natuurlijk.’ Wolf wil meteen aan de slag.
‘Wacht even’, zegt Pier. ‘Het is vast heel moeilijk om van
planken een boot te maken. Hadden we maar een grote
bak. Dan konden we die gebruiken.’
‘Of een oude badkuip’, zegt Wolf. ‘Laten we op de
spullenstort gaan kijken. Wie weet is daar iets.’
Pier vindt dat een goed idee en ze gaan meteen op weg.
De spullenstort is achter het kerkhof. Op het kerkhof liggen
dode monsters. En op de spullenstort liggen dode spullen.
Alles wordt bewaakt door de Geheime Oppasser.
Gelukkig zit de G.O. meestal in zijn praalgraf midden op
het kerkhof.
Wolf en Pier sluipen langs zijn vreemde huis.
Het is er doodstil en er beweegt helemaal niets.
Ze hopen dat de G.O. slaapt.

