Citaten van kinderen...
't moet niet altijd even zwaar zijn hé. En met al de orde die in de chaos werd
geschept (alhoewel), leek me dit de aangewezen categorie, hoewel de creator
andere citaten bedoeld zal hebben. Enfin: bij deze:
Een enquête bij kinderen over liefde toonde aan dat liefde veel simpeler is
dan iedereen wel denkt:
Als mensen verliefd worden, gaan ze kussen en als je voor de eerste keer kust,
dan val je op de grond, voor zeker een uur. (Wendy, 8 jaar)
Gisteren heb ik een meisje! Gekust op een heel persoonlijke plaats. Achter een
boom. (Thomas, 7 jaar)
Ik moet niet absoluut verliefd worden. Ik vind het vierde leerjaar zo al moeilijk
genoeg. (Anneleen, 10 jaar)
Als je verliefd wordt, word je door een pijl neergestoken of zoiets, maar de rest
doet niet meer zo'n pijn. (Manuel, 8 jaar)
Om een goed koppel te zijn, moet een van de twee weten hoe je een cheque
moet invullen, want als je trouwt, moet je de rekeningen zelf betalen.
(Ava, 8 jaar)
Om een goed koppel te zijn, moet je altijd blij zijn, ook als hij snurkt.
(Wynne, 7 jaar)
Je kan iemand verliefd maken door heel hard te roepen "I love you, I love you"
en je mag het niet erg vinden dat haar ouders erbij staan.
(Nicholas,8 jaar)
Als twee volwassenen uit eten gaan, weet je zeker dat ze verliefd zijn
als ze de hele tijd naar elkaar kijken. Hun eten wordt koud.
Andere mensen willen hun eten warm eten. (Jelle, 9 jaar)
Als een man in het restaurant de rekening betaalt, dan is hij zeker verliefd.
(Vincent, 9 jaar)
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Als de man lippenstift op zijn gezicht heeft, is hij verliefd. (Sara, 7 jaar)
Het is echte liefde als ze in het restaurant zo'n dessert kiezen dat in brand staat.
Dat bestellen ze graag, want hun hart staat ook in brand.
(Charlotte, 9 jaar)
Als je wil dat de liefde blijft duren, mag je nooit de naam van je vrouw
vergeten, want dan wordt ze boos. (Nicholas, 8 jaar)
Als je wil dat de liefde blijft duren, moet je heel goed leren kussen. Dan vergeet
je vrouw misschien dat je nooit de vuilbakken buitenzet.(Dave, 8 jaar)
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