Blog 144: Winterstorm
Kijk, het is de ruzie in elk gezin. Geen echtelijke ruzie, ook geen echte ruzie,
maar meer een soort van. Het heeft wat weg van een vete, gebaseerd op liefde,
wil en kunnen. Zeg nou eerlijk, die constante strijd tussen ouder en kind slaat
alles en tegelijkertijd nergens op.
Die strijd tussen elkaar wil. Wil en verwachting en alles staat ter discussie. Nee
is een antwoord op een vraag die nooit gesteld is, antwoorden worden gegeven op
eigen vragen en het volgende antwoord staat klaar op een vraag die nooit komt.
Soms (lees altijd) geven ze het antwoord al op de vraag in hun vraag. Toch, op
een rare manier blijf je doen wat je doet. Wetende wat dit alles kost en
oplevert. Het zijn de simpelste dingen die bergen energie kosten, je wordt papa
of mama genoemd maar Polly is ook goed want hoe vaak je niet hetzelfde zegt is
niet bij te houden. Simpele voorbeelden zoals: praten wanneer je aan de telefoon
bent, een jas van je kind probeert aan te doen terwijl die arm alle kanten op gaat
behalve in de mouw, het stiekem wegwerken van chocola terwijl de monsters als
jonge vogels met hun snavel open staan te piepen en het altijd maar blèren
wanneer je onder de douche staat of op de wc zit.
Die ruzies ontstaan door dat soort dingen. Tuurlijk kun je ook tegen diegene aan
de andere kant van de telefoon zeggen dat je over 11 jaar terugbelt, maar toch
hoop je op een dag dat ze weten dat ze je niet moeten storen als je aan de lijn
bent. Tuurlijk kun je ook je snacks eten als ze op bed liggen, maar tegen die tijd
ben je uitgehongerd. Niet omdat je geen trek hebt overdag, maar je komt
gewoon nergens aan toe. Voor je er erg in hebt en je nietsvermoedend je nootjes
in een schaal doet, staat de eerste al bij je: yammmieee!! Niks yammie, hoepel op!
Als je je brood aan het smeren bent, die stomme vraag: voor wie smeer je dat
brood? Ik wil ook, ik heb honger, mag ik ook, is er lekkers, ik heb dorst, mijn buik
doet zeer, mag ik op de PlayStation, Nilu pest mij, Rohan heeft gepoept, ik mis
mama, gaan we naar papa, zullen we boven spelen, hoe laat gaan we eten, eten we
stamppot, ik lust dat niet, zullen we stamppot eten, mag ik een biertje, mag ik
plassen, ik heb gepoept, mijn auto is kwijt,
papapapapapapapamamamamamamamama lilililili!!!! Ondertussen moeten we bijna
koken voor het avondeten dus je broodmoment is weg. Tijd, ver te zoeken, dus
een snelle hap en raad eens wie dat ook horen.

Terwijl ik eindelijk de tijd niet heb dit te typen, spelen er twee kinderen
minecraft omdat ze niet op de PS3 mogen, stelt Hira vragen zonder vraagteken,
worden er hakbijlen van karton gemaakt en stampt er een in de rondte alsof ze
een kudde olifanten in haar eentje is. Hira is direct pissig op haar kleurboek,
omdat de stiften het niet meer doen en dat ligt aan het papier. Ruzies ontstaan
doordat zinnen standaard beginnen met “ik wil” en “maar ik”. Als het er niet mee
begint, start de ruzie wel vanwege een grote bakkes. Drink je drinken even op
voordat je weer dorst hebt. “Dat kan je ook gewoon zelf ja!!” Hahaha pardon?
Hou ie klep joh, jij zeurt toch altijd om dorst en honger? “Ik wil me eigen tijd
om te drinken”
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zowel met de opmerkingen als met de
ruzies. Ik weet dat het bij anderen net zo is. Mijn fout is dat ik meme’s zie over
ouders met drie kinderen en die kunnen het al niet aan. Ik heb het dubbele van
dat. Ik ga niet klagen ofzo, maar is het heel veel gevraagd van de evolutie een
aan en uit knop te bouwen en een draaiknop zodat we geen moodswings meer
hebben. Het gedrag van kinderen is een beetje als het weer in Nederland. Zo
veranderlijk als de pest. Behalve dan in Rotterdam, daar relativeren ze alles
kapot. Misschien is dat wel de juiste mentaliteit, het kan vriezen en het kan
dooien. Die mentaliteit past alleen niet bij een Hagenees in het Oosten. Het
verre oosten.
Hier hebben gewoon te maken met stormen, tyfoons, windvlagen, valwinden,
rukwinden en knalscheten. Ik heb het er maar mee te doen. Maar even een gekke
vraag dan om af te sluiten.
Waarom lust een kind dat gister 3 bananen at, nu ineens geen bananen meer?
Voor er weer ruzie is.

