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PIEKERGEDACHTEN 

 

 

Ik moet overgeven. 

Ik ben ziek. 

Ik heb buikgriep en ik ben zo bang. 

Ik weet niet meer wat ik moet doen. 

Ik probeer afleiding te zoeken maar mijn maag is erg van streek. 

Of zijn het mijn gedachten? 

Hopelijk wel. 

Ik krijg gewoon de neiging om over te geven. 

Volgens mij ben ik echt ziek. 

Ik zit nu pikmin2 te spelen. 

Dat is voor de afleiding. 

Maar volgens mij helpt het niet. 

Ik ga om 2 uur een nieuwe Bionicle kopen. 

Misschien heb ik gewoon spanningen daarvoor. 

Dat hoop ik zo erg. 

Maar of ik nou ziek ben of niet, die Bionicle krijg ik in ieder geval. 

Dat is iets goeds. 

Is er toch iets wat mijn dag weer een beetje leuk maakt. 

Mijn gedachten zijn zo erg sterk en ik weet even niet meer wat ik moet doen. 

Afleiding zoeken?  

Rusten? 

Ik ben bang om te liggen want dan is de kans groter dat ik moet overgeven. 

Ik voel me gewoon zo niet lekker. 

Hopelijk komt alles goed. 

Ik heb buikgriep (volgens mij). 

Hopelijk heb ik dat niet. 

 

J.C. 

 


