ZINNENPRETJES
Een verzameling
taal-eigenaardigheden
en
taaleigen-aardigheden
door
PIET DAMSTRA

 Zijn duifje poetste de plaat en hij werd doffer.

 Alcohol,

dat is je lust en je lever.

 Jeugd kijkt vaak veel te ‘piep’ in het glaasje.

 Het verkeersongeluk van de fotograaf werd een opname
met zwaailicht.

 Het wiskundelokaal stond in lichterlaaie en alle hoeken
waren negentig graden.

 De fotograaf werd verliefd op zijn assistente en het
klikte meteen tussen hen.

 Twee bomvrouwen in spe verwoordden: ‘Wij blijven bij
elkaar tot de schoot ons dijt.’

 Toen de laatste seconde van het oudejaar wegtikte zei
de kleine wijzer tegen de grote: ‘Wat er dit jaar ook
gebeurt, ik sta achter je!’ en zij klonken op het nieuwe
jaar.
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 De patiënt zakte door de bank van de psychiater en de
psychiater zei: ‘Dá’s gek!’

 De caissière voldeed niet aan de kassa: zij sloeg haar te
hoog aan.

 De verkeersagent
stond op zijn strepen, want
hij regelde het verkeer op de zebraoversteekplaatsen.

 ‘Trek je d’r maar niks van aan!’ zei haar man op de
modeshow.

 De muzieksleutel kreeg zijn ontslag toen hij de baard in
de keel kreeg.

 De boerenknecht zette de melkmachine op halve kracht
en werkte voetje voor voetje koetje voor koetje af.

 De vertegenwoordiger kon zich niet losmaken van zijn
werk en dook zelfs ’s nachts in zijn koffer.

 Voor overhaaste huwelijken zou er eigenlijk een ‘Eerste
Stulp Bij Ongelukken’ moeten zijn.
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 De pianist kon de metronoom niet bijhouden en hij werd
afgetikt.



‘Er kraait geen haan naar’ dacht de
ontrouwe kip en zij ging van haar stokje.

 De acteur die zijn gezicht verloren had, gaf de grimeur
de schuld.

 De alpinist nam afscheid van zijn jongere collega’s en
deed een stapje terug.

 De man met het houten been struikelde over zijn
woorden, want zijn prothese zat los.

 Onze zoon is tamboer en als hij nieuwe trommelvliezen
nodig heeft, dan haalt hij ons het vel over de oren.

 De vuurvreter had een gillende keukenmeid
zijn bed gelegd, maar het liep met een sisser af.
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 Zij onderging een facelift, maar haar spiegel bleef even
oud.
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 Toen de aangetekende brief van de deurwaarder kwam,
tekende ik voor ontvangst, maar ik móest betalen.

 De priester droeg de miss op, want zij was aan het eind
van haar Latijn.

 Zij huilde bij de stervende zwaan en de zanger beurde
haar op.

 Bootsman Piet had Jantjes. Zoontje Jan had pietjes.

 De eigenaar van de tabakswinkel glunderde.
Het regende pijpenstelen.

 De door de politie georganiseerde fancy fair voor
jeugdige delinquenten werd een groot succes. Er werd
heel wat opgebracht.

 ‘Och, je moet wat kennis opdoen’ zei de kannibaal en hij
zette een stamgenoot op tafel.

 De jager schoot zoveel bokken, dat hij er een sik van
kreeg.
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 Tijdens zijn vakantie had de kapper nogal last van
scharen van zijn caravan.

 De strijkster van de wasserij werd door haar patroon
ontslagen. Zij had hem over het hoofd gestreken.

 ‘Je weet dat ik geen citroensap lust!’ zei de schilder en
hij gooide de kwast naar de ezel.

 De haan liet de krielkip
links liggen, omdat zij
geen gewicht in de schaal legde.

 ‘U moet eventjes doorbijten’ zei de orthodontist, maar
naarmate deze laatste vorderde werd dat moeilijker.

 Toen zij allen de storm overleefd hadden, trakteerde de
kapitein hen op schuimkoppen.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

