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Blog 5: Nilu (spreek u uit als oe) alias Judeska als monster nummer 4 als
vrijdagsticker
Het vermoeden bestaat dat het Miranda haar schuld is. Zij heeft tenslotte
bepaald dat ze zo heet. Door haar hebben we vaak ondertiteling nodig. Het is
vermoedelijk haar fout dat zelfs Floris-Jan de ondertitelaar met grote dikke
??? boven zn knoepert zit. Leuk is het wel, grappig vaak ook GAPPAGGGHHH!
Doordat je Nilu haar u uitspreekt als oe heeft Nilu haar eigen taaltje gekweekt.
Elke u is een oe. Simpel toch? Lief van buiten, Judeska van binnen. Erg eigenwijs,
zo explosief als wat, ontzettende moodswings op de loer en een undercover koe.
Wel is het altijd verrassend welke Nilu er uit bed stapt. Of valt. Met toettie
weet je het nooit. Is het het eerste ben je save, tot zeker 1030. Is het het
tweede, sterkte maat. Het is 1030 en Nilu verliest de controle over haar voeten.
Dat geboert soms als je een peutermeisje bent die Nilu heet. Beginnen spontaan
een eigen leven te leiden. Er schijnen miniscule magneetjes in te zitten welke
alleen werken op de auto's van Joep als hij 2,5 oer bezig is geweest een
fileparkeerraceturboflitsgigamegahyperbaan te maken en je zit er al die tijd
naar te kijken en je kortsluiting krijgt omdat umizoomi is afgelopen waardoor je
voeten ongecontroleerd de file verrot schoppen. Goedemorgen Judeska, daar
gaan we weer. Nilu! Niloehoe! Duivels gegil, gekrijs uit de diepste krochten van
de hel worden geproduceerd. Een tijdelijke doofheid is geboren. J j j j j j j j j
jjjjjjoep heeft dat zelf gedaan moooeeeeeeeeee...hey, daar is de koe. Ohjah,
had ik al verteld dat Nilu ook stottert? Vrouw, Joep deed niets, zit daar gewoon.
Liters water kletteren als een waterval uit haar ogen, een plas ontstaat en er zou
eigenlijk zo'n geel bordje moeten komen *pas op, glad*. Vrouw, ga gewoon zitten
of doe lief maar je laat Joep met roest. Iiiiiiii i i i i iii IK! kan dat niet. Dan ga je
naar bed Judeska. Met supersonische toonhoogte komt er iets uit wat lijkt op.
[ Kind huilt hysterisch ]
NEEEEEEEEEEEEEEE ik wwwwiilll
*kind gilt enkele onverstaanbare woorden achter elkaar*
Ga je je gedragen monsterkind? Ja! Ok, anders gooi ik je alsnog op bed.
Een nieuwe dag. Op naar oma. Een ander gezin haalt ons in, kinderen zwaaien lief
naar Nilu. Nee! Hou op! Haal ze weg. Ik vind alle mensen niet lief.
Vrouw, als jij je zo gedraagt vinden alle mensen jou ook niet lief. Moooeeeeee!!!
Op vrijdag is Nilu altijd mijn sticker. Ze kan lekker plakken. Waarom deze dag,

geen hond die het weet. Misschien ook wel, maar ik heb al moeite met tuttie te
verstaan, laat staan honds. Geen hond die het weet. Dave, gaan we nog een
kerstboom halen? Wil je dat graag? Ja! Nou kom dan gaan we. Noe? Ja noe. IK
GA NAAR DE DOEER. Zoals je leest was het stotteren hier nog niet zo heel erg.
Ik ga het ook niet allemaal uit typen maar als je elke 'ik' oprekt, je joep met 31
j's uitspreekt kom je al een aardig eind. Op zich is het lief monster, het is wel
altijd even aftasten welke Nilu er wakker wordt, hoe ze het ochtendritueel
doorstaat, of umizoomi niet te snel is afgelopen, Joep niet stijf naast haar gaat
zitten, Hira niet te dichtbij komt, ze brood in stoekjes op een roze bord met een
roze vork want later als ik in mijn roze huis woon..., haar rode ranja vers is
gemaakt, het vrijdagochtend is, de dag blauw is, wij energie hebben, er geen file
staat, katten blijven miauwen, de wereld linksom draait, de zon niet te snel op
komt, Miranda een mooie jurk aan heeft, we geen haast hebben en haar
lievelingskleur roze is, is alles ok. Het is een bijzonder apparaat. Je weet niet
hoe je de dag door komt, maar met rust en regelmaat komen we best ver. Zij
ook. Want ze is 3 en weet precies wat ze wilt. Kom meisje, we gaan naar bed. Ik
wil niet slapen! Dan blijf je wakker. Ik wil niet wakker blijven. Dan laat je je ogen
uitrusten. Bam ze slaapt. Morgen een nieuwe dag. Onze lieve tuttie,
onvoorspelbaar als ze is, is ze wel onze dagelijkse lach. Het gestotter nemen we
op de koop toe, haar judeska-modus ook wel. Maar damn, wat zou het fijn zijn als
ze niet zo zou gillen en die demonstraties van Niagara Falls achterwege zou
laten. Mensen, ons roze monster...Nilu

