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Twi-er gaat los op uitspraak Trump

Gisteravond, net na middernacht, stuurde president Trump het volgende bericht de wereld in: “Despite the constant negave press covfefe,” zo begon het bericht. Een minuut later, geen vervolg. Nog een minuut later, niks. En
zo gingen vijf minuten voorbij. Hij zou het bericht toch wel corrigeren of verwijderen? Maar ,en minuten later nog
niets. Een uur ging voorbij.

En toen begon Twi-er los te barsten. Sommigen opperden dat Trump per ongeluk de nucleaire code had prijsgegeven. Anderen beargumenteerden dat covfefe een heel normaal woord was, a1oms,g uit het bowlen. Weer anderen wisten dat dit sloeg op de ontslagen FBI directeur James Covfefe. Een slimmerik dacht nu te weten wat Bill Murray in het oor van Scarle- Johansson ﬂuisterde aan het einde van Lost in Translaon: “Covfefe!”

Ook speculeerden sommigen twi-eraars dat het een typisch presiden,eel woord was, waarvan de geheime betekenis alleen in het Wi-e Huis bekend was. Het had ook zo kunnen zijn dat de volgende uitspreken waren gedaan:
Kennedy: “Ich bin ein Covfefe!”
Obama: “Yes, we covfefe!”
Clinton: “I had never covfefe with that woman!”
Kennedy: “Ask not what covfefe can do for you. Ask what you can do for covfefe!”

Vanmorgen was het nog niet voorbij en verschillende medewerkers wereldwijd meldden zich ziek, met de mededeling dat ze erg covfefe hadden.
De online Urban Dic,onairy hee? covfefe nu al opgenomen: “When you want to say "coverage" but your hands are
too small to hit all the le-ers on your keyboard.”
Zes uur stond het curieuze bericht online, voordat het werd verwijderd. Inmiddels was het bericht 126.000
geretweet en 160.000 keer geliket.

Eén ding moet je Trump nageven. Over humor beschikt hij wel. Want of hij nu in slaap is gevallen ,jdens de tweed
of dat er een andere oorzaak was, hij stuurde na zes uur het volgende bericht de wereld in: “Who can ﬁgure out the
true meaning of covfefe??? Enjoy!”

