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Blog 26: De volgende halte; vergeet het maar
Dolgelukkig was ik met Rohan zijn komst. Ik was vergeten hoe het was om zo'n
ukkie in m'n armen te hebben. Zo'n totaal van jou afhankelijk mormel. Zo'n worm
wat ongecontroleerd ligt te kronkelen op je schoot. De laatste voor mij was Hira,
en dat was al bijna drie jaar terug. De tijd knalt als een hogesnelheidstrein
voorbij en laat je als ouder geen keus om met die snelheid mee te gaan. Je
vergeet dus makkelijk bepaalde fases. Dat is waarschijnlijk expres gedaan door
moeder natuur. Geen gezond nadenkend mens met als die fases achter de rug
zegt na die tijd nog; jaaaa, fantastisch plan! Laten we kijken of we er nog 5
kunnen krijgen. Krijgen ja, een kind krijg je. Je neemt ze niet. Het is geen fles
drank waarvan je zegt doe maar die maar. Geen ding en je moet nog maar
afwachten of je een kind krijgt, hoezeer je je best ook doet. Afijn, die fases
dus. Het gaat in een moordend tempo en je hebt geen enkel idee waar de ene
eindigt en de volgende begint. Hierdoor heb je zo'n hele fijne illusie dat het zo
soepeltjes overloopt in elkaar. Vergis je niet, het is niet zo, het lijkt zo, vandaar
illusie.
Gefeliciteerd, uw monster is ter aarde gestort en er wordt van u verwacht uw
pas eruit gewrongen, onder de smeer zittende, bebloed, krijsend, gerimpeld
monster mooi te vinden. Ik hoor het de dokters nóg zeggen, wat een mooi kind en
ik zoek me een ongeluk naar dat mooie kind. Dat ding wat ik vast heb zullen ze
vast niet bedoelen, die ziet er niet uit, is goor, stinkt, heeft een ei op haar hoofd
omdat de dokter per se nieuw gereedschap wilde gebruiken. Fase 1 breekt aan.
Overal plak, smeer, bloed, stank en voorzichtige zorgen. Wanneer de menselijke
variant van Worms van u wordt afgenomen, wordt het op een weegschaal gelegd,
er wordt getrokken, geschud, gedraaid, getest of het kan lopen en gedaan en de
APK keuring is gedaan. Met kleren aan en een wat beter zichtbaar gezicht krijgt
u, mits u geluk heeft, het kind terug met de mededeling; prima score. Blijkbaar
heeft het zojuist examen gedaan en zonder te leren gehaald. Voorzichtig en half
angstig met een vleugje onwennigheid neemt u het over, u zag hoe hardhandig er
net mee geslingerd werd dus het zal tegen een stootje kunnen maar zekerheid
voor alles. Fluwelen handschoenen, antibacteriële handzeep, ladingen vol doeken,
een karrenvracht aan kruiken, mutsen, 3 paar sokken en daar ergens middenin
ligt een kind. Het moet warm blijven. Man met een missie, kind warm houden.
*check*

Voedertijd. Als papa zijnde mag je hopen dat de mama kiest voor fles. Ja
borstvoeding is beter en blablabla maar het moet wel leuk blijven. De fles is leuk,
zeker voor papa's. Heb je pech en kiest mama voor de borst mag je elke
anderhalf opstaan om uw monster uit bed te halen, schone luier, aansluiten op
borst 1, tijd onthouden, slapen voor max 20 minuten, wakker worden, monster
loskoppelen, aansluiten op borst 2, slapen voor max 20 minuten, wakker worden,
loskoppelen, boertje laten, in bed werpen en jezelf afvragen waarom dit leuk is.
Twee man wakker voor één kind, elke nacht, ochtend, middag en avond. Klinkt vet
ofni? Nee, helemaal niet want nu heb je zoveel slaapgebrek dat je best een
winterslaap kunt houden tot juni 2023. Maar dan begint het meest fantastische,
buikkrampen. Puur genieten die fase 2. Want anderhalf uur wordt nu
gereduceerd tot 20 minuten. Wat je er tegen kunt doen, legaal, niets. Helemaal
niets. Homeopathische wondertroep klinkt leuk maar is vooral heel duur. Het
doet niets, dus ja, wachten tot het overgaat. En dat lieve mensen, duurt
laaaaaang.
Gelukkig kan het monster elk moment gaan doorslapen. Kan. Hoeft dus niet.
Gebeurt waarschijnlijk ook niet. Mijn oudste sliep pas door toen ze 61 maanden
oud was. Je hebt nog steeds dikke slaap tekort van de vorige fase hè. Maar
uitgaande van het meest chille, het slaapt door met een maand of 5, wat een pret
dat dan het eerste tandje doorkomt. Zag je het gaan? Dat was je hoop op slaap.
Emmers vol kwijl, luiers niet aan te slepen omdat het monster elke luier binnen
een kwartier volkakt, vloeibaar. Maar dat is gelukkig niet alles. Het ding kan nu
inmiddels ook omdraaien. Niet wanneer het lief in de box ligt, nee juist als het
moet slapen. Fantastisch toch. Gevuld met trots en wanhoop keer je je kind weer
om voor 2,5 minuut. Je bent ondertussen al in fase 4.
Vanaf fase 5 wordt het leuk, maar daarover meer in de volgende aflevering.
Is het allemaal kommer en kwel? Dat niet, je vergeet het, tot het volgende
monster komt. Dan komt het weer naar boven. Tot die tijd, houdt uw ticket
gereed en vergeet niet uit te checken als u uitstapt.

