"ik kap er mee! en reageer nergens meer op! "
VERWIJDER DEZE REACTIE. BELET REACTIES VAN DIT IP-NUMMER. IK KAP ER MEE!
MET ALLES!

fredvanderwal

ARTISTIEKE HERINNERINGEN EN ANDER ONGENOEGEN

2 juni 2008 laatste weblog; ik kap er mee! en reageer nergens meer op!

Geplaatst op 27-05-2008 13:22 door fred van der wal in categorie kunst

ik ben het zat!
ik vertrek!
het roer om
bouwval gezocht?
krijg nou wat!
mischien moet ik
iedereen IP bannen
en mijn hotmail afsluiten
ik ben de kritiek zat
ik hoef niet meer
wie niet voor mij is
die is tegen
dag bloemen, vogels en
mensen
het wordt mij te veel
gotsammekrakebolle

het lijkt wel powezie

47 aanbevelingen, beveel dit bericht aan bij andere bezoekers.Waarschuw de
redactie!

199 reacties, reageerTags: juni laatste weblog kap mee reageer nergens

K (ip) / 27-05-2008 13:38

Wats kebeurt?

fredvanderwal / 27-05-2008 13:43

Ik zie de zin niet meer in om verder te gaan met het weblog en heb geen
medestanders meer. Okee, geen probleem.

fredvanderwal / 27-05-2008 14:43

Moeten we dan doorklotsen met onze Aggenebbisj gelijk de golven van het IJsselmeer of is het
tijd om droog te vallen gelijk eb aan het Zandvoortsestrand?

Martin 27-05-2008 15:03
.
Reactie is geredigeerd

Martijn / 27-05-2008 15:05

Elke aanpassing is ondergang. Dus gewoon doorgaan. Aggenebbisj, dat gebruikte mijn vader
ook weleens. Wat is dat eigenlijk voor Joods.
Iets van drank?.

Isabella / 27-05-2008 15:14

Zeg lieve darling, je hebt wel medestanders, zeg!!!
En dan om met mijzelve te beginnen:
En wat voor een!!!!
Maar dit berenvrouwtje lag even in bed op apegapen om bij te komen van de
heimwee scheuren...van het gemis....zoiets heet liefde...echte liefde.
En je kapt helemaal niet met je weblog.
Het weblog doet aan een verbouwing en zijn de lezers daarop gefocussed.Ik
begrijp overigens ook niks van die verbouwing.
We zijn allebei gevoelsmensen en staan onder spanning.
Je zit toch ook gewoon in je yellow submarine?
Kom nou....je kan mij, na zoveel mooie ervaringen, toch niet voor een weblog in
verbouwing in de steek laten!
Als je dat maar uit je hoofd haalt!
Als je namelijk niet veel bij anderen reageert, krijg je weinig respons op je weblog.
Dat is het verneukeratieve van dit systeem.
En....je schrijft/plaatst enorm veel blogs.Dan loop je ook soms het risico dat
er minder respons is.
Nee, we klotsen niet door op het ijsselmeer....we zwemmen en varen en sturen een
vlot en een onderzee boot op een zee die dan weer kabbelend ,dan weer
stormachtig tot woest is.
Dag lieve schat...dag lieve lieverd...geen paniek...geen paniek...
IKHOUVANJOU
XXXXXXXXXX

Reactie is geredigeerd

Jos Goedmakers / 27-05-2008 15:17
Nou, ben benieuwd of Fred de verleiding van Isabella kan weerstaan...;-)

fredvanderwal / 27-05-2008 15:58
Jos,
die het altijd goed maakt
en op de photo glundert
en een lekker kort kapsel heeft
gotsijdanck geen paardenstaart
zoals al die asos
of kort van voren, matje van achteren
in besmeurd trainingspak
op geurige gympen met gaten er in
gelijk de hooligans en
dat voetbal Oranjetuig
bewapend met boksbeugels, gebroken bierglazen en vlindermessen
waarom gebeurt daar nou nooit een aanslag op
ik begrijp er niets van
zijn die terroristen soms kleurenblind
of mikken ze op de verkeerde doelgroep
toch goed dat er een uiteindelijke gerechtigheid is als wij moeten verschijnen
voor de Grote Witte Troon

fredvanderwal / 27-05-2008 16:01
Isabella heeft altijd gelijk
anders het je niet zo
en spreekt wel overwogen woorden
die vaak parels of diamantjes zijn
kom er maar eens om

in weblogland
dat mistige moeras van mest en methaan
kwaadaardige opborrelende gasbellen
die de adem doet stokken
de zinnen verdooft
daar helpt geen Nordic Walking meer aan
Reactie is geredigeerd

knaap met knapzak (ip: 87.211.95.155) / 27-05-2008 16:02

Dat ik nu een keer gezegd heb dat je saai begin te worden, dat was n.a.v. dat narcistisch CVvertoon. (ai, nu is Fred levenslang boos op me) Maar evengoed lees ik de teksten nog steeds
graag.
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