Overpeinzingen van een boules bal.
Wij boules ballen zijn niet gevoelig voor het Corona
virus ,immers wij hebben een ijzeren constitutie. Alleen zuurstof kan ons schade berokkenen.
Onze eigenaren zijn vanwege hun leeftijd uiterst
kwetsbaar en vatbaar voor het virus. En hebben juist
extra zuurstof nodig voor het geval dat zij in ademnood komen wanneer het virus hen probeert te elimineren.
Het advies van de bond om alle activiteiten op te
schorten was de enig juiste beslissing die genomen kon
worden. Ons bestuur heeft zeer snel op het advies van
de bond gereageerd.
Mijn eigenaar vertelde mij dat hij daar grote waardering voor heeft.

Hectisch en niet niks om alles plat te leggen.
Inmiddels is heel Nederland bezig zich op een massieve uitbreiding van het aantal besmettingen voor te bereiden.
Dit uit zich onder andere door rush op de supermarkten; opvallend veel mannen voelen zich geroepen
voorraden voedsel in te slaan.
Maar omdat zij ervaring missen gaat het bij velen mis.
Mijn eigenaar zag op deze cartoon hoe het goed mis
ging:

Wetenschappers heeft mijn eigenaar ontdekt hebben
hier een verklaring voor. Het heeft te maken met het
feit dat er iets in de man zit als een stuk oerinstinct
,thuis moet alles schoon zijn ook de billen van je familie.
Mijn eigenaar verwacht dat deze Corona crisis wel 15
maanden zal aanhouden. Eerst zal er een buffer van
mensen moeten komen die het virus op bezoek hebben
gehad.net zoals dat bij de griep het geval is geweest
begin 1900 om precies te zijn omstreeks 1918.

Wij gaan allemaal in vrijwillige door de overheid opgelegde quarantaine.
Mooi om te naar te kijken al die mannen en vrouwen
met hun kroost heen en weer lopend achter de ramen.
Voor deze crises gingen wij naar de dierentuin om
apen te bekijken en daar betaalde je voor.
Nu heb je het gratis en dichtbij om de hoek.
Tot hopelijk een volgende keer,

Eén ding is zeker: wij oudjes zijn kwetsbaar en zullen
een hoge prijs betalen.

Een boules bal van Roel Wentholt

