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Blog 2; monster nummer 1 (Rani)
Ik; dus wat vind je van Miranda?
Rani; YESSSS DAN HEB IK EINDELIJK EEN STIEFMOEDER!!!
Miranda; gooi je zelf even je kleren in de wasmand?
Rani; (oogrollend) ohjah, das het nadeel van een stiefmoeder
Ik; je krijgt er een broertje bij!
Rani; nog meer??
Ik; ja.
Rani; een zusje was beter maar vooruit dan maar. Alleen als we daarna nog een
zusje krijgen.
Miranda; rani denk je aan je vieze kleren?
Rani; mama doet dat altijd voor mij
Miranda; jammer vrouw, ik ben je moeder niet
Rani; gelukkig niet, die is niet zo leuk
Miranda; je kleren!
Rani; pfffffff
Ik; kom op vrouw, fietsen!
Miranda; gewoon hetzelfde als met zijwieltjes
Rani; ik kan het gewoon niet.
Ik; jawel, kan je prima!
Miranda; opstappen en gaan vrouw Holle!
Rani; ik durf het niet! Dan maar lopen.
*5 weken later*
Rani; mag ik fietsen?
Ik; ja daar staat een fiets
Rani; maar die heeft geen zijwieltjes!
Ik; klopt.
Papaaaaaaaaaa mirandaaaaaa!!!
Ik zei toch dat ik het kon!
Rani; mag ik nog een beetje eten?
Miranda; tuurlijk
Rani; mag ik nog meer?
Miranda; krijg je bij mama geen eten ofzo?
Rani; jawel maar niet zo lekker.

Rani; joep, je moet...
Joep; Ik moet helemaal niets!!
Rani; maar ik ben de oudste dus je moet luisteren. Papa, Joep zegt da.....
Ik; Joep moet helemaal niets. Bemoei je met eigen dingen
Rani; nou lekker dan, kom ik daarvoor helemaal hierheen?
Ik; pardon?
Rani; ik zei niets! Ik dacht gewoon hardop
Rani; Hira, zullen we poesje spelen?
Hira; ikke is niet poehoes, ikke gotuh sus!
Rani; Nilu, zullen wij dan poesje spelen?
Nilu; mooooeeeeeee
Rani; waarom loeit Nilu?
Miranda; dat doet ze soms
Rani; ok doei!
Rani; wil er alsjeblieft iemand met mij spelen?
De rest; ...
Zo kan de lijst nog wel even doorgaan. Rani, monster nummer 1. Het meisje wat
altijd zo goed op haar stem let (fluitende oren heeft elke ouder toch?), alles
netjes opruimt (want met ogen dicht zie je niets en wat je niet ziet is er niet),
begripvol is naar anderen (oh heb je gespuugd? Goorlap!), haar wil niet opdringt
(als je nu niet doet wat ik wil! ), haar zin nooit doordrijft (ik mag ook nooit eens).
Zo lief is voor anderen (ik ben al bezig schele). Absoluut niet bazig is (ik bepaal
dat omdat ik de oudste ben). Rani, het meisje wat een kat op zo'n manier na kan
doen dat je ruiten er elk moment uit kunnen klappen. Rani, het meisje dat oh zo
pienter is maar struikelt over zuurstof. Rani, het meisje wat stiekem gemene
dingen doet en er denkt mee weg te komen.
Rani, het meisje waar we van houden. Ook als ze later hartchirurg is en getrouwd
is met Floris-Sybrand de rooij van wijnbergen. Ook wanneer die hete aardappel
maar blijft steken. Ook wanneer ze alleen maar chaux-de -Fontaine en rode wijn
heeft. T kind heeft een plek. Bij ons. Monster nummer 1

