"De geweldige dag van vandaag"
Ken je dat gevoel? Je hebt zin om te schreeuwen, te slaan en.. Gewoon jezelf even helemaal uitleven. Ik
wel, ik nu!

Waarschuwing: De volgende tekst kan schokkende al dan niet minder mooie taal bevatten. Voelt u zich
vooral niet aangesproken, bent u van plan dat toch te zijn dan stel ik mij niet aansprakelijk voor de
geestelijke schade.

De wereld kan soms zo vervelend zijn!! Vooral met betrekking tot het grootste gedeelte van de mensen die
er rondwandelt! Hoe ze met één onzinnige opmerking je humeurpeil kunnen laten dalen van 10 naar 9.99!

Ok, de schuur, je moet je fiets hebben. Sleutel, sleutel.. sleutel? Waar is de schuursleutel?.. Dat meen je
niet, wie heeft de laatste sleutel meegenomen terwijl die van jouw aan je fiets zit.. die in de schuur staat.
Ok, niks aan de hand, gewoon even je mams bellen, diep ademhalen. Goedzo. Stilte.. stilte.. nog steeds
stilte.. voicemail.. Dit herhaalt zich drie keer.. Dat wordt de bus, alsof ik daar al niet genoeg in zit. Geweldig
wat hou ik toch van de Almeerse bussen *kuch**kuch*.
Vervolgens vertrek je voor de 10minuten wandeling richting de bus, je haar natuurlijk perfect gedaan.
Woesj! De wind.. 3 minuten moeite voor niks.. Ok niks aan de hand.. gewoon eventjes die ademen.. en oh
daar komt ie! ‘GODVER!!’ Het godslasterlijke woord floept eruit voor je er erg in hebt. Een paar gezichten
draaien zich naar je toe je hoort iemand zeggen ‘Die straattaal van tegenwoordig..’
Dat doet het hem.. niet.. Neenee daar laat je je humeur toch niet voor verpesten, je humeur is immers
onverwoestbaar is het niet? Een versnelde looppas dan maar, negeer de wind, er bestaan ergere dingen,
zoals.. Hè verdorie! Daar gaat je bus.. Gelukkig stopt die allervriendelijkste buschauffeur.. niet..

De middag verloopt prima, je humeurpeil is weer gestegen. De bus.. daar is ie weer.. precies op tijd.. je
neemt afscheid van je vrienden en de buschauffeur is zo lief om even.. niet te wachten.. Ach nog maar 7
minuten wachten dan, dat overleef je wel.
Thuis aangekomen, hup msn aan.. Je kijkt naar zijn msn naam je zou hem helpen, jullie zouden vrienden
blijven: FUCK YOU CANT HANDLE THE TRUTH?? THEN FUCK OFF OUT OF MY FACE..
Ok nu niet boos woorden, misschien gaat het wel helemaal niet over jou (gaat het wel, gaat het wel). Ok
waar ga je je op af reageren? Je kijkt rond! Ah! Idee! Een word document!

Mooi.. dat was snel.. lucht op hè? Denk even na, ga je dit publiceren? Maakt het je wat uit? Nee? Mooi gooi
het er maar op!
En nu! Fietsen ja dat ga je doen! Even lekker jezelf uitleven op de wind, oh jee! Je had 9u afgesproken
S***! Dat wordt haasten!!
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