Afspraak cancellen!

Subscribe

23-03-2020 15:20

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Heeeej Sacha! ouwe pikkenschilder, wordt weer een vette poster voor
Moskou op sterk water, haha, zin in!
Even over vanmiddag: goed dat we elkaar zien om je ontwerpen voor
Ironie door te nemen, maar….
er is iets belangrijks tussen gekomen.
Wij hebben nu een millennial in dienst en die zijn een stuk minder
cynisch dan wij moet ik zeggen.
Blijkt dat er een klimaatstaking voor het klimaat is. Of tegen het
klimaatbeleid, dat motiveert misschien meer. (Ik genereer altijd veel
meer energie uit het negatieve, jij ook?)
En ik dacht ook, wat doet het er toe dat ik ga. Als dertiger ben je toch
al een half fossiel, laat die pubers lekker met borden en sjaaltjes
lopen.
Ik dacht ook, ik heb een meeting; ik moet nog een nieuwsbrief
bedenken om Moskou te promoten; ik moet op tijd thuis zijn om nog
even te genieten van koken op gas.
ik dacht doen wij niet al heel veel: wij reizen volgende week nota bene
per trein (10u!) naar Toulouse om Gavrilo te spelen. Vincent heeft zelfs
een louis d’or proberen winnen om het milieu te redden, en hij rijdt
een elektrische SUV! Wat kunnen we nog meer doen?
Tuurlijk support ik de jeugd, het is hun toekomst, niet de mijne. Ik
informeer me, engageer me, ik ben toeschouwer van mijn tijd.
Maar toen dacht ik, hoezo toeschouwer? We staan zelf op dat toneel!
Met onze laarzen in de olie, in de plastic soep. Sta daar eens even bij
stil: wat een kutdecor! Wij zijn de acteurs in dit tijdperk, niet alleen ik,
ook JIJ Sacha.
Ja ik voel me ook schuldig met die fokking drinkbekers die niet
gerecycled kunnen worden, met een enkeltje Berlijn per vliegtuig, ik
voelde me zelfs al schuldig toen ik een kampvuur maakte deze zomer.
Maar laat die eikels in New York en Den Haag dit dan oplossen weet
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je. Laten wij vanmiddag gewoon gaan naar Den Haag, desnoods met
het vliegtuig. We drinken koffie uit wegwerpbekers en die gooien we
weg in de hofvijfer: laat hen die shit verbieden. Een beter milieu begint
niet bij jezelf, maar aan het binnenhof. Zo’n rookverbod ging toch ook
prima?
Laten we toch gaan, voor één keer, wij met z’n tweetjes. We drinken
koffie en praten wat bij.
Of nee, we nemen nog wat mensen mee!
Vraag jij nog iemand, en ik ook. Dan zijn we al met z'n vieren!
En dat over de hele wereld, ik zie je om 12u op Amsterdam CS, dan
reizen we samen!
Of kom lekker alleen, als je maar gaat!
Het zijn ook jouw kinderen, Sacha, ookal heb je die niet.
Stel je voor, we hebben 2000 nieuwsbrieflezers, die nemen allemaal
iemand mee, dan gaat het toch hard!
Kom we zetten het op facebook!
IK ZEG HIERBIJ MIJN AFSPRAAK AF EN GA DRIE UURTJES NAAR DEN
HAAG <3 <3 <3
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