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Blog 41: #hetkanfuckingnooitnormaal
Met om de week een verse papadag heb ik nog steeds dezelfde vragen. Om de
week heb ik grootse plannen, wilde ideeën, prachtige theorieën en gigantische
dromen. Ik zie graag een papadag waarin dit ook echt allemaal uitkomt. Iets met
dromen ofzo, gewoon eens echt die quality time wat het zou moeten zijn. Ik heb
nu al zoveel verschillende soorten papadagen gehad maar er komt er geen één
ook maar iets in de buurt van wat ik graag zie.
Eerste papadag;
Rohan slaapt niet, heel de dag niet. Wanneer hij slaapt en ik de illusie heb even
te kunnen eten, ruikt hij dit. Gezellig wakker worden zit er ook niet in. Hij blert
zn longen uit zn lijf, en dan te bedenken dat de artsen bang waren dat zn longen
niet goed werkte omdat hij vroeg is geboren. Hij doet het, luid en duidelijk.
Timing kent hij niet, of juist wel want wanneer ik denk aan eten, drinken,
douchen, poepen, zitten of helemaal niets klinkt heel rap het demonische gekrijs.
Rohan wilt niks anders dan mamadag. Flesjes op een armlengte afstand. Fruit
beland overal behalve in zn kwaker. Tot mama thuis is, dan is hij de blijheid
zelve....#hetkanfuckingnooitnormaal
Tweede papadag;
Rohan slaapt alleen maar, de hele dag door. Vrolijk wakker worden zit er nog
steeds niet in want hij slaapt te lang en nu heeft hij honger. Niet zoals in Afrika,
maar echt honger. Gevolg is fluitende oren, een driftig drinkend mormel die
halverwege wéér in slaap valt. Je legt hem weg en je bent hem kwijt. Eten,
drinken, zitten, douchen, poepen en chillen heb ik ruim tijd voor. Teveel zelfs
want nu verveel ik mij te pletter. #hetkanfuckingnooitnormaal
Derde papadag;
Rohan krijgt tandjes. #hetkanfuckingnooitnormaal
Vierde papadag;
Rohan is hangerig, niet een beetje maar echt heel erg. Zo erg dat je een ontwerp
maakt voor twee truien met op allebei een grote klittenband laag. Je klit hem
vast, op je buik, rug, mouwen, dan hoef je hem niet meer te tillen en kleeft hij
aan je vast zodat je ook echt ergens aan toe komt. Verder verdiep je je in
genetische manipulatie waardoor je misschien wel 2 extra armen kan laten
groeien want je huidige twee zitten vol met dikke baby. Een volumeknop zou
overigens ook wel chill zijn. Zo pal achter het oor van je monster, scheelt een

hoop herrie. Eten en drinken komt er niet van, poepen wel maar dan zo'n
turbodrol, zo eentje van grruuhhh *flop* en klaar. Douchen doen we vanavond
wel. Slapen doet hij niet, maar moe is hij wel. Wandelen dus. Mormel in de wagen
en lopen. Bestemming onbekend voor mij maar voor hem dromenland. Resultaat is
2,5 uur lopen en een super energieke Sir Poop-a-Lot die nog steeds moe is maar
nu vol van nieuwe prikkels. Gelukkig moet ik nog minstens een uur teruglopen dus
hij valt zo wel weg. Dat klopt, alleen pas toen ik de straat van thuis weer inliep.
Zachtjes parkeren, wagen op de rem, deur zachtjes open en knetterhard je knie
tegen de deurpost stoten. #hetkanfuckingnooitnormaal
Vijfde papadag;
Rohan gaat logeren. #hetkanfuckingduswelnormaal
Huidige papadag;
So far so good. Rohan is blij en een beetje moe. Ik vertel hem mn plannen niet
want #hetkanfuckingnooitnormaal.
Hoe zie ik het graag? Ik zie graag dat de dikke baby gewoon eens blij wakker
wordt zonder meteen eten te willen. Dat hij rustig drinkt, mij niet onder spuugt,
wat langer wakker blijft dan 3 kwartier. Ik wil zo graag ff lekker wat doen met
hem, gewoon eruit. Naar het bos of de hunebedden, naar de stad of even touren.
Maar ja, de grootste fout zit hem al in de naam. Papadag. Het klink zo leuk maar
eigenlijk is het Sir Poop-a-Lot dag, hij bepaald namelijk wat er wel en vooral niet
gebeurd. Ik kan nog zoveel willen, als het mormel niet wilt dan houd het op. Ik
zie veel mensen die dan toch doorzagen en omdat zij willen het ook gaat
gebeuren. Wat je dan ziet is een strontchagrijnig monster (of meerdere), een
gefrustreerde ouder die uitlegt dat ze het leuk moeten vinden want ouder vind
het toch leuk en zo heeft niemand een leuke dag. Ik pas ervoor om zo rond te
lopen. Die klotedag kan ik thuis ook wel hebben en daar is bier. Sir Poop-a-Lot
heeft de regie volledig in handen op papadag en eigenlijk vind ik dat zo erg nog
niet. Ooit komt de dag dat ze wel willen en tot die tijd wacht ik maar af. Er zit
niets anders op want anders heb je alsnog #hetkanfuckingnooitnormaal

