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Zelden is mij zo snel iets in de schoot geworpen, wat ik graag wil.
BP beantwoorde mijn wens terwijl ik deel 1 schreef.
Extra tijd!
Terwijl ik tot 11 uur uitgeslapen heb, omdat ik heel wat slaap in te halen heb, zie ik tot mijn verbazing
dat het rond 5 uur in de morgen is.
Wauwwwwww nog een heerlijke lange dag voor mij.
De dag niet verslapen, maar ik kan nog heel veel doen wat ik wil doen op deze vrije dag.
Laat ik maar eens beginnen met uitgebreid te reageren op het schrijven van de Bos Bewoners.
Ja, het lezen gaat bij mij altijd vóór het krantje.
Bij een gedicht voel ik mij ineens klaar wakker. Een dronken mug, haha, maar ook mijn serieusheid is
altijd wakker, dus een uitgebreid antwoord is hier noodzakelijk.

Ik dwaal ook even af naar iets wat ik gisteren gelezen heb.
Iemand had bij zijn profiel staan, verhalensite.nl gaat weg en daarom kom ik hier maar eens kijken.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ging daar eens kijken.
Degene die het opgezet heeft had een verdrietig verhaal. Dat de site niet meer in tact te houden was
door geldgebrek.
Verder schreef hij dat het schrijven bij een site bijna verleden tijd is, omdat iedereen schrijft op blogs
enz.
Ik vroeg mij af of BasicPublishing een uitzondering is, want als je ziet hoeveel mensen er hier schrijven
en lezen, dan is het toch een wonder.
Met elkaar en voor elkaar in het BP Bos, om deze prachtige site te behouden.
Verdikkie, ik dwaal af, ik had het over de tijd.
Het is nu half 1, wat gaat de tijd snel. Maar als ik dit verhaal erop zet is het weer vroeg in de morgen.
BP ik neem er een op jou, de wonderlijke site die de tijd even stop zet.
Proost :)
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