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Blog 60: Zinception
Stel je toch eens voor, zet je fantasie kraan maar open. 6 monsters, 6
verschillende karakters, 6 persoontjes, 6 verschillende alles maar van alle
kinderen spant er altijd eentje de kroon. Elke ouder met meerdere monsters zal
het wel kennen, toch verbaasd het me. Want die ene die toch effe een tikkeltje
anders is maakt er ook wel een sport van. Normaal hadden we zoiets van, zegt ze
dat nou echt!? En we lachen erom. Nu ook wel maar het wordt nu goed irritant.
Dat je een keer een opmerking maakt is oké maar het moet geen standaard
worden. Nilu doet haar stinkende best toch elke keer iets bedenken dat wij
eigenlijk met onze mond vol tanden moeten staan, maar ja...we zijn al op het
nodige getrakteerd dus ook wij worden beter. Waar ze voorheen alleen nog
tamelijk hilarisch wist teuten dat ze alle mensen niet lief vind wanneer er naar
haar gezwaaid wordt, neemt het nu ernstige vormen aan. Toen hadden we een
opmerking klaar als; vrouw, als jij zo doorgaat vinden alle mensen jou ook niet
lief.
Maar wat nou als Judeska doorkrijgt dat ze een eigen zin heeft? Geen glitterzin,
geen bubbels, geen sprankelende eenhoorns, absoluut geen sterrenstof of
feeënpoeder, maar de echte valse eigen zin. Zeg maar de hardcore zin onder de
zin. Met prikkeldraad én stroom. De zin die ervoor zorgt dat je bepaalde dingen
niet volledig meer in de hand hebt, of juist wel maar het effe voor de ander wat
minder lekker uit komt. De zin die, wanneer we vragen of je bestek wilt
gebruiken bij het eten, ervoor zorgt dat je dingen zegt als; NEEEEEEEE. De zin
waar ik mij dood aan erger. Nilu, waarom moeten we altijd boos worden voordat
je luistert? Omdat ik gewoon mijn eigen zin wil....! Eehhhm pardon?? Mooi
verhaal, eet netjes anders moet ik je voeren.
Dit is ook de zin die verschrikkelijk in de weg zit wanneer je haast hebt.
Bijvoorbeeld wanneer de klok tikt en de monsters toch stevig moeten opschieten
willen we op tijd op school komen. Waarom heb je je schoenen nog niet aan??
Omdat mijn eigen zin daar geen zin in heeft...#wtf
Het is precies ook die zin die zegt dat je tijdens je voorstelling met de bigass
teddybeer gaat gooien terwijl er verwacht wordt dat je hem alleen vasthoudt.
Ook precies die zin die eigenlijk alleen maar zorgt dat geen ene fuck geeft om
wat een ander wel of niet wil. Rohan heeft het er maar zwaar mee, want of hij
nou zin heeft of niet, die kus gaat hij krijgen. Bij voorkeur een klapzoen. Of

Rohan nu wat speelgoed vast heeft of niet, Nilu zal en moet zn arm pakken om
mee te zwaaien. Maar niet alleen Sir Poop-a-Lot heeft ermee te maken. Ook
Joep, want als Joep op de playstation zn race aan het doen is, is dat het moment
bij uitstek om 748274 x voor de tv langs te lopen, liever nog even bevriezen
want wat was je zin ook alweer van plan. Wanneer je dan vakkundig wordt
weggestuurd is het je duidelijk...op de voeten van mama of Dave staan want daar
heeft mijn zin nu echt zin in.
Je kunt je voorstellen dat dit een toneelstukje an sich is en daar zitten we
allemaal op te wachten...NOT! Het zou zeer fijn zijn als die verrekte rotzin ook
een uitknop had, niet eens pauze maar gewoon echt uit met die handel. Fijn dat
ze een eigen zin heeft maar niet nu. Daar heeft mijn zin totaal geen zin in.
Waarom niet? Omdat als mijn zin geen zin heeft in zin, zint mijn zin dat totaal
niet, en daar heb ik geen zin in, laat staan mijn zin.

