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PLATINA - POGING 1 #A 
 

a  erg lekkere kroepoek  

wat sambal erbij  

k beetje rijst 

 heerlijk hoe dat samengaat 

de smaak van rijst en kroepoek  

een beetje sambal 

a  gebakken uitjes 

k  indonesisch 

a  wil je nog iets anders? 

 iets wat je graag wilt eten? 

k  ik eet niks meer graag 

a  is er iets wat je niet graag wilt eten? 

k  magnetron boerenkool met worst en mosterd 

a  ik heb tapas in huis gehaald 

kleine kaasjes 

en opgerolde salami met augurkjes 

k  waar vandaan?  
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a  geen idee  

polen  

hongarije 

ik weet niet waar t vandaan komt 

staat erop als je het echt wilt weten 

ik heb heel veel boodschappen gedaan  

k  oh  

a  ja 

misschien is t leuk  

dacht ik  

zoiets  

k  natuurlijk 

a  doet je gsm het?  

k  ja  

wil je bellen?  

a  nee jij  

k  wie?  

a  wat mensen  

vrienden  

familie  

gewoon  

buren  

kennissen 

die het weten  

k  dat ik doodga 

a  ja  
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k  ok 

a  om de boodschappen op te maken  

k  ik ga nog niet  

a  i know  

steenvrucht  

k  pruim 

a  kaassoort 

k  edammer 

a  rondrit 

k  toer 

a  zal ik wat restjes opwarmen?  

k  de bloemen staan er mooi bij  

a  t is lekker rustig 

ik zet even koffie?  

ik weet niet wat ik moet zeggen  

k  lekkere kroepoek 

a  beetje exotisch 

k  weer eens iets anders 

 
a  aardappel anders 

k  waar staat de mayonaise?  

in amerika noemen ze dat een bun  

a  wat?  

k  dat broodje bij de hamburger bun  

bun  

bun  
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a  de lichtinval is mooi hier 

het toont goed het relief van het behang  

of hoe heet dat  

k  t is mooi opgeruimd 

a  wat n mooie kleur groen he?   

k  dat dienblad is onhandig 

a  goh wat n leuke foto 

k  ja he?  

a  ik heb de printer weer aan de praat proberen  

krijgen maar t lukt niet  

k  ik vond mn oude horloge terug  

weet je waar t lag?  

op t randje van t wckastje  

gewoon erop  

a  super 

je ziet er goed uit  

k  dank je  

jij ook  

 
 
 
 
 
 
 
 


