Shibapraat

Door Yuuki

Vrouwtje vond dat het weer eens tijd werd voor een baddertje. Ze wilde namelijk foto’s van
mij en mijn roedelgenoten laten maken, en omdat ze vond dat ik er ‘goor’ uit zag, moest ik
gewassen worden. Nou verheug ik me daar altijd wel op hoor, want als ik me uitschud, dan
kletsen de waterdruppels zo lekker tegen de tegels aan, wat een leuk geluid geeft. Ik heb er
zelfs hobby in om me zo hard mogelijk uit te schudden, zodat mijn loszittende haren heerlijk in
het rond vliegen. Het vrouwtje is daar nooit zo blij mee, en omdat het mooi weer was, vond ze
dat het deze keer dus wel buiten kon. Scheelde haar een hoop poetswerk zei ze.
Enfin, ik werd dus natgespoten, ingesopt (met massage), en afgespoeld. Best lekker hoor, en al
die aandacht is natuurlijk geweldig. Alleen jammer dat je zo gaat stinken naar shampoo…..
Ik was van plan om me eens lekker te laten drogen in het zonnetje in de border en even lekker
door het zand te rollen om de geur van de shampoo kwijt te raken, maar het vrouwtje was me
te slim af. “Ik ga je lekker föhnen” zei ze, “want straks ben je nog viezer dan vóór ik je in bad
deed.” Pffffffffff. Tegenvaller. Ze kent me te goed blijkbaar. Dus ik werd vastgemaakt aan de
kraan, zodat ik toch niet even stiekem……..en de föhn werd gepakt. Na een half uurtje blazen
was ik redelijk droog. Toen het baasje thuis kwam van zijn werk vertelde ze trots dat ik
gewassen was, en hij moest maar eens kijken hoe mooi ik weer was. “Ik ben benieuwd voor
hoe lang dat dat duurt” zei hij. Kijk, die heeft het dus beter in de gaten.
De volgende dag de fotosessie. Ik heb me heeeel even in kunnen houden, ik wilde het vrouwtje
niet teleurstellen. Maar toen we in het bos foto’s gingen maken, en ik daar een heerlijk ven
zag: sja, toen kon ik me niet meer inhouden hoor. Heerlijk door het drassige water banjeren is
één van mijn grootste hobby’s. Daarna lekker door het rulle zand lopen, en mezelf heerlijk
rollen in kadavers en vogelpoep. Zo! Alle shampoolucht was eraf, en ik werd omgeven door
een penetrante walm van Chanel nummer Canine. Precies de geur die ik lekker vind. Vrouwtje
boos, waarom snap ik niet, maar dat kan me niks schelen, het is het me wel waard. Maar het
baasje riep dat ik maar terug naar huis moest lopen, want zo smerig kwam ik de auto niet in.
Oeps! Daar had ik even niet op gerekend! Gelukkig had het vrouwtje medelijden met me (of
wilde ze zelf ook niet lopen?), en ze verzekerde het baasje dat ik wel droog zou zijn als we
weer bij de auto aangekomen zouden zijn, en dat ik best in de achterbak kon zitten. Kwam ik
goed weg zeg.
Maar 3 keer raden: ik moest wéér in bad. Mijn hele Chanel nummer Canine weer naar de
vaantjes. Ze snapt het niet hè. Zo jammer!

