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Blog 50: kukelekuuu handtekening!!!
Rustig wakker worden, beste grap ever! Zodra ik mn hielen gelicht heb staan er
al hordes groupies te schreeuwen. Ik baan me een weg door het volk heen,
obstakels worden overwonnen en dender zonder na te denken richting het
podium. Ze roepen mijn bijnaam, althans roepen...schreeuwen. ze schreeuwen
mijn soort van titel. Als een soort automatisme klieder ik mn handtekening op
hun arm en maak een selfie. Gapende gezichten kijken me aan en dan wordt ik
wakker. Ik ben helemaal geen rockster, ik ben maar een papa. Wel een leuke
denk ik, ik denk dat omdat ze lachen wanneer ik mn initialen op hun arm schrijf.
Gekke papa, wat doe je nou?? Toch zijn er behoorlijk wat raakvlakken tussen
papa's en rocksterren.
1: ik ben urenlang onderweg met eigenlijk teveel monsters in de auto.
Zeker wanneer joep of Nilu meegaat. Het is alles behalve rustig. Zeker in de file
wanneer 'gezelligheid' omslaat in verveling en grapjes veranderen in irritatie
hebben we een totaal andere definitie van gezelligheid. Ook wel genoemd;
tolerantie. Maar dan wel tot op een bepaal niveau. Poep is vies, drol mag je niet
meer zeggen maar Rama is wel een banaan. Dat is leuk want Hira poept erwten.
Joep niet, want Joep is op. Net als de rekbaarheid, klotefiles. Dat ligt niet aan
mij maar aan Amersfoort en Almere en Den Haag en Harderwijk en Nunspeet en
de A12, A28. Niet aan luierafslag 6 of 15.
2: ik moet mensen entertainen.
Zolang als dat ze wakker zijn. Ben ik ze niet aan het vermaken, dan wel aan het
vermanen. Altijd, van ‘s-morgens vroeg tot ‘s-avonds laat ben ik de weer. Altijd
maar in dienst van. Een rockster is net een lakei. Pauze? Donder op! We want
more, we want more!
3: was dat echt of ben ik aan het trippen?
Dit is een vraag die elke ouder zichzelf meerdere malen per dag stelt. Nilu die
vergeet dat het bankje geen rugleuning heeft, Hira die haar neus snuit zonder
papier, Rama die verwonderlijk naar de wc verlichting staat te staren, Rani die
struikelt over een twijgje, Buurman & buurman die een ballon vastknopen aan een
ballonnenpomp en de achterkant lospeuteren zodat hij nog harder gilt of Rohan
die overdwars komt te liggen in zn wipstoel.
4: je naam wordt altijd geschreeuwd, nooit gesproken.
Vrijdag haalde ik mijn monsters op bij opa en oma. Het eerste wat je hoort;

DAAAAAAAAAAAVVEEEEE!! Wie? DAAAAAAAAAAAVVEEEEE
DAAAAAAAAAAAVVEEEEE...papa? Hallo monster. Je naam wordt nooit eenmalig
geblert. Het klinkt als een papegaai die vastloopt.
Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Allemachtig ik
hoorde je bij de eerste papa al prima en negeerde dat hardnekkig hoor.
Papapapapapa! Kanonnen, vrouw praat! Hoi.....
5: mode
Tegenwoordig zie je dat die uitgelubberde kleding helemaal da shizzle is. Jeugd
van tegenwoordig, wees alle ouders dankbaar! Geldt ook voor de ontwerpers
trouwens. Kleding is aan alle kanten uitgerekt en dat komt doordat er altijd
iemand aan je staat te trekken. Of je nu bij de slager staat of even in gesprek
bent met je buren, monsters voelen het wanneer het niet best uit komt dus
hangen ze aan je. Net slingerapen, van de ene broekspijp naar je andere mouw.
Van enkel naar nek. Tot het moment dat je het mormel erop wijst dat het nog
een ouder heeft. Ja maar die is niet leuk....
6: ze volgen je overal.
Alleen plassen, douchen, eten, drinken, niezen. Mooi zou dat zijn maar de
papperazzi ligt altijd op de loer. Je zit nog geen twee seconden of de klink gaat
al omlaag. Papa mag ik drinken, papa mag ik ... kind je mag je snater houden.
Waar je ook gaat, wat je ook doet, they'll be watching you. In het ergste geval
door hira. Hoewel dat ook hilarisch is. Hoe was het op school? NEEE ik sinnie
osgoo! Oh maar hoe was het op de opvang? NEE issinni odevang! Wat?? Ikkuh si
op de kinnedaggeblêf! Hahahaa op de wattes?? Bejje doof? Wow. Maar terug
naar de overeenkomsten. Ik kan nergens gaan zonder dat ze me zien en hoewel ik
soms echt mn best doe te verstoppen, lijkt het soms alsof ik een papaspoor
achterlaat. Voor ik het weet kom ik weer terug op mn eigen ster. Lege flessen
staan overal en kledingstukken worden naar mn hoofd geslingerd. Het leven van
de rich & famous is niet makkelijk. Maar wel leuk dus ik blijf voorlopig touren.
Stiekem is het ‘s-morgens wel leuk wakker worden, zeker wanneer je verwacht
wordt. Des te groter de entree en het voorprogramma moet overtroffen worden.
Niet dat ze een kaartje hebben ofzo, maar voor mn eigen fantasie.
JOEHOEJOEHOE HEEEE HALLO HANDTEKENING HANDTEKENING....
KUKELEKUUU

